
500kr uppläggningsavgift första hyran av kortterminal 1 vecka 1 månad + månad

Hyra av ____ st WestInt T103 / T103P 990 kr 1690 kr 890 kr
20% rabatt på nästkommande kortterminal

Önskar GPRS / WIFI-ansluten terminal - T103P Önskar LAN-ansluten terminal - T103

Kryssa i alternativ för kvittorullar *ej kvitto på köp*    10 st kvittorullar - 89 kr

50 st kvittorullar - 445 kr ___ kartonger, 100 st kvittorullar á 890 kr

Avtal för Korttidshyra mellan 
Kunden och ABBTA Kassaregister AB

Företagets juridiska namn: Organisationsnummer: Önskat leveransdatum:

Fakturaadress: Telefonnummer: Beräknad återlämning:

Postnummer och ort: Emailadress:

Vid annan leveransadress, ange här: Kontaktperson:

Startkostnad Layout 1 vecka 1 månad

Hyra av ____ st TOWA AX-100 500 kr 0 kr 390 kr 790 kr

Hyra av ____ st TOWA SX-590II 500 kr 250 kr 490 kr 890 kr
20% rabatt på nästkommande kassaregister

Till varje kassaregister tillkommer engångskostnad för kontrollenhet (200 kr) och SD-kort (100 kr)

Nej tack, jag önskar kassaregister utan ansluten kontrollenhet och SD-kort

Kryssa i alternativ för kvittorullar    10 st kvittorullar - 79 kr

50 st kvittorullar - 395 kr ___ kartonger, 100 st kvittorullar á 790 kr

Kundens uppgifter

Hyra av kassaregister (ifylles endast vid hyra av kassaregister)

Hyra av kortterminal (ifylles endast vid hyra av kortterminal)

Inlösande bank: Redovisningsnummer: Redovisningsnummer American Express:

Redovisningsnummer Diners: Redovisningsnummer Övrigt:

Uppgifter inlösenavtal (ifylles endast vid hyra av kortterminal)

Ort och datum: Behörig firmatecknares namnteckning: Legitimationskontroll
     Körkort
     SIS 
     EU-Pass
     Nationellt id-kort 

     Distansavtal

Personnnummer: Namnförtydligande:

Godkännande
Köparen beställer ovan angivna produkter och tjänster. Köparen godkänner även Allmänna vilkoren för korttidshyra av kassa & kortterminal. De 
allmänna villkoren finns på andra sidan av detta blad eller som bilaga. 

Ifyllt avtal skickas till: 
ABBTA Kassaregister AB, Hörnåkersvägen 8, 183 65 Täby 
Alternativt kan avtalet scannas och mailas till: info@abbta.se

Vi har inlösenavtal och fyller i 
dessa uppgifter nedan

Vi har inget inlösenavtal och önskar inlösenavtal genom Elavon 
Ansökan om inlösenavtal görs på: inlosen.abbta.se
Behandlingstid är ca. 10 arbetsdagar efter komplett ansökan

Kortinlösen (ifylles endast vid hyra av kortterminal)
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