
 

 

Kundens forretningsoplysninger 

Faktureringsoplysninger:

CVR-nr.:

Firmanavn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Kontaktperson:

Tlf.:

Mobilnr.:

E-mail:

Butiks- /forretningsoplysninger:

Butiksnavn:

Adresse:

Postnr.:

By:

Tlf.:

Mobilnr.:

E-mail:

MCC Kode:

Butikstype: (hvad sælges)

Hjemmeside:

Åbningstider: 

Bontekst 1: (se nedenstående eksempel)

Bontekst 2: (se nedenstående eksempel)

Byttemærketekst: *Kun hvis der skal 

benyttes byttebon/byttemærke

Ønskes bonlogo (sæt kryds): JA:                                    NEJ: 

HUSK Vectoriseret logomateriale i .eps eller .Al fil format vedhæftes
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Liste over medarbejdere: *Skal bruges til login i Sofier app

Medarbejdernavn Nummer

1

2

3

4

5

6

7

8

9
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Eksempel på Bontekst 

  
Betalingsterminal / Indløsningsaftaler: 

Hvis forretningsnr. og indløsningsaftalenr. ikke haves: 

Skal vi påbegynde ansøgning hos NETS for modtagelse af Dankort (forretningsnr.): 

Kort Indløser Forretningsnr. Indløsningsnr.

Dankort NETS

Visa/Elecron/VPay, 
Mastercard/Maestro,  
JCB og Unionpay

American Express
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Ja  Nej 

Skal vi påbegynde ansøgning hos udbyderen NETS/TELLER for modtagelse af Visa/Master osv. 
(Indløsningsaftalenr.): Ja  Nej 

Skal vi påbegynde ansøgning hos udbyderen BAMBORA for modtagelse af Visa/Master osv. 
(Indløsningsaftalenr.): Ja  Nej 

Skal vi påbegynde ansøgning hos udbyderen SWEDBANK for modtagelse af Visa/Master osv. 
(Indløsningsaftalenr.): Ja  Nej 

Integration til økonomisystem: 

Integration til NAV: 

Integration til Webshop: 

Garanti 
Det er vigtig for os at forklare hvad der er omfattet af garanti, så der ikke opstår misforståelser, eller uafstemte forventninger når vi har 
indgået et samarbejde. 
Vi vælger derfor, at vise dette meget tydeligt, da vi som med vores priser på systemet, ønsker at være ærlige om de evt. omkostninger, 
der KAN risikere at komme ved siden af den billige pris, der betales for at køre selve systemet.  
Disse bestemmelser er umiddelbart ens på tværs af markedet, men det fremgår langt fra lige tydeligt alle steder. 

Hardwaren leveres, med mindre andet er nævnt, med 12 måneders almindelig indleveringsgaranti. 
På printere ydes der 24 måneders indleveringsgaranti. 
På Bambora kortterminaler er der 6 måneders indleveringsgaranti. 
Det betyder, at såfremt hardwaren går i stykker i den garantiomfattede periode, så skal produkterne sendes ind til os, og vi sender så et 
tilsvarende produkt til låns, mens jeres egen hardware bliver repareret. 
Vi kan også vælge at lave en direkte ombytning, men det vurderer vi i det enkelte tilfælde, afhængig af udstyrets stand. 

Såfremt hardware går i stykker EFTER udløb af garanti (24, 12 eller 6 måneder), kan vi stadig tilbyde at sende et låneprodukt mens vi får 
et tilbud på reparation af det defekte udstyr. Såfremt reparation ikke kan betale sig, vil I typisk blive tilbudt at købe låneudstyret til 
reduceret pris, eller købe et nyt produkt med ny fuld garanti.  

ERP Brugernavn Password Aftalenummer

E-conomic  
(Overførsel af dagens salg)

Billys 
(Overførsel af dagens salg)

Dinero 
(Overførsel af dagens salg)

NAV - Leverandør NAV - kontaktperson TLF

NAV version 2013

NAV version 2015

NAV version 2016

Webshop Brugernavn Password

Prestashop 

Shopify 
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Der vil være et håndteringsgebyr på kr. 500,00 uanset om reparationen er foretaget under producentgaranti eller efter tilbud. 
I forbindelse med kortterminaler vil Bambora altid tage et ”åbner og kigger” gebyr på ca. kr. 1.300,00 og dette er uanset om de reparere 
terminalen eller ej. 

Købt eller leaset: Betingelserne gælder uanset om hardwaren er købt kontant eller det er finansieret via en leasingaftale. 
Leje: Er der tale om leje af kortterminaler, er der gratis ombytningsservice på disse i hele lejeperioden. 

Såfremt man ikke kan vente på at et nyt produkt fremsendes, og man som kunde ønsker at Sofier skal sende en mand ud og ombytte og 
opsætte systemet, vil den forbrugte tid og transport bliver faktureret efter gældende timepriser.  

Denne service tilbydes ofte ikke hos vores konkurrenter, der kun tilbyder at sende produkterne.  

Serviceaftale? 
Vi tilbyder som udgangspunkt ikke en aftale hvor en sådan service er en del af en månedlig servicepris. Det skyldes ganske ærligt, at en 
sådan pris vil være uforholdsmæssig dyr for den enkelte kunde set i forhold til hvad der betales for selve løsningen. Skulle uheldet været 
ude, vil det være langt billigere at tage omkostningen når det sker, end betale for et dyrt serviceabonnement på noget forholdsvis billigt 
hardware. 
Flere af vores kunder med høj daglig omsætning, har valgt selv af anskaffe reserveudstyr, så vi altid kan få løsningen op og køre med det 
samme med hjælp fra vores telefonsupport.  

Opsigelse og overdragelse  
Opsigelse af abonnement skal fra kundens side ske senest 8 dage før en ny faktureringsperiode påbegyndes. Opsigelse SKAL ske 
skriftligt til info@sofier.com 

Sofier kan opsige abonnementet med 3 måneders varsel, eller øjeblikkeligt ved Kundens væsentlige overtrædelse af disse Betingelser, 
manglende betaling af abonnement eller ved Kundens insolvens. 

Sofier har ret til at lukke ned for kunden App og abonnement såfremt kunden ikke har betalt sit abonnement rettidigt. Foretager kunden 
betaling af udestående fakturaer efterfølgende, er Sofier berettiget til at fakturere kunden kr. 995,00 for genetablering af kundens system. 

Sofier har ret til frit at overdrage sine rettigheder og forpligtelser overfor Kunden til koncernforbundet selskab eller tredjemand. Sofier 
har endvidere ret til at bruge underleverandører, herunder bl.a. til opbevaring af data. 

Dato og sted______________________________ 

Jeg erklærer ved min underskrift at de opgivne informationer er korrekte og jeg har forstået de 
angivne betingelser. 

Jeg har også forstået generelle vilkår som fremgår af vores hjemmeside her: https://sofier.com/
om-sofier/generelle-vilkaar/ 

Underskrift 

________________________________________ 
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