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BESTÄLLNING AV KONTROLLENHET
Uppgifter
Licensnamn/Företagsnamn

Kundnummer i Winbas

Underskrift

Kontaktperson

Namnförtydligande

Telefon kontaktperson

Ort

Datum

Företagets Orgnr.

E-post kontaktperson

Kundnummer finner ni under ?, Om WinBas, (knappen Licenskod). För licenskoder utfärdade före 2008-06-12
som saknar kundnummer utelämnas kundnumret som istället skickas till er tillsammans med den nya licensen
vid leverans av kontrollenheten.

Kontrollenheter a 5100kr/st exkl mvs
Antal
Inkluderande kontrollenhet, nätenhet, seriell kabel D-sub, Hane-Hona 3 meter. Garanti 2 år.
Placeringsadress
Kontrollenhet 1

Gatuadress

Postadress

Placeringsadress
Kontrollenhet 2

Gatuadress

Postadress

Placeringsadress
Kontrollenhet 3

Gatuadress

Postadress

Placeringsadress
Kontrollenhet 4

Gatuadress

Postadress

Placeringsadress
Kontrollenhet 5

Gatuadress

Postadress

Placeringsadress
Kontrollenhet 6

Gatuadress

Postadress

USB-adapter a 250kr/st exkl mvs
Antal
Seriell DSUB-9M (för er som inte har någon ledig seriell utgång på kassaregistret) Önskas USB-adapter för fler
än 1 port (finns från 1-5 portar). Var god notera detta i beställningsformuläret så kontaktar vi Er avseende
märke och pris. OBSERVERA att USB-adapter ej är tillämpligt om kassaregistret används genom s.k. Terminal
Server.
Då myndigheten vill ha möjlighet att inspektera defekt kontrollenhet inom 12 månader (den får inte lämna Era
lokaler under denna tid) så innebär detta att garantin ej kan effektueras förrän efter 12 månader vilket gör att
Ni behöver köpa ytterligare en kontrollenhet, och reglering mot den gamla sker först efter 12 månader om
skadan är garanti-relaterad.
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Genom Winbas Uppdatering/Supportavtal omfattas ni av vår utbytesservice av kontrollenheter som innebär
att vi kostnadsfritt (förutom fraktkostnad) ersätter er defekta kontrollenhet inom 3 arbetsdagar och därefter
sker reglering om skadan ej är garanti-relaterad efter 12 månader. Läs mer om Uppdatering/Supportavtal på
vår hemsida.
Vid beställning ger ni fullmakt till Winbas AB att vara ombud och anmäla kontrollenhet samt kassaregister till
berörd myndighet.

Supportavtal





Har support/uppdateringsavtal
Önskar teckna ett support/uppdateringsavtal
Vill ej teckna ett support/uppdateringsavtal

Betalningsvillkor/leveransvillkor
Winbas AB lämnar ingen kredit, utan likvid för beställningen sker genom postförskott. Fraktkostnad 180 kronor
exkl.mvs tillkommer. Aktiveringskod sändes till kontaktperson i samband med leverans av kontrollenhet.

Sida 1 och 2 av detta formulär, korrekt
ifylld signeras av Kunden och faxas/skickas
till WinBas AB.Faxnummer är 031-24 46 80.
Adressen är Box 7015, 402 31 Göteborg,
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Tillvägagångssätt

Vi kommer att bekräfta Er beställning inom 2 veckor efter att den kommit in. Om ni mot förmodan ej erhåller en
bekräftelse, var god kontakta oss på support@winbas.se Detta för att säkerställa att er beställning kommit oss tillhanda.
Anmälningsskyldigheten inom en vecka gäller från det att kassaregisterlagen träder i kraft den 1 januari 2010.
I samband med leverans av kontrollenheter registreras dessa på den eller de placeringsadresser som Ni angivit i
beställningsformuläret. Myndighet utfördar skyltar som skall fästas på kassaregister och kontrollenhet, vi förser
en etikett på kontrollenheten där placeringsadressen framgår.

Felanmälan/avanmälan/ändringsanmälan

Om dator går sönder eller kontrollenheten slutar att fungera så ombesörjer vi denna registrering gentemot myndigheten
under förutsättning att ni meddelar oss på support@winbas.se. Vi skickar bekräftelse på att myndigheten meddelats,
och även myndigheten kommer att skicka ut bekräftelse på anmälan.
Winbas gränssnitt
Om kontrollenheten slutar att fungera så kan ni ange kundens namn och adress och använda betalningsvillkor 10 eller 30
dagar netto. Samt därefter ta betalt kontant och reglera fakturan ifråga i affärssystemet. Detta kallas kontantfakturering
och fungerar i Winbas även om kontrollenheten är ur funktion.
Ovanstående förfaringssätt rekommenderar vi fram till dess att ersättningsenhet är i drift.

Utbytesservice kontrollenheter
Har ni support/uppdateringsavtal skickar vi Er en ny kontrollenhet och reglerar den gamla 12 månader efter felanmäldatum. Har ni ej avtal med oss så skall ni köpa en ny och reglering av den trasiga sker då efter garantianalys av
tillverkaren. Observera att denna ersättningsklausul i Support/Uppdateringsavtalet med Winbas enbart gäller
kontrollenheter yngre än 5 år.
Ni kan behålla Er kontrollenhet efter 5 år. Den skriver då över gamla data och kan användas under hela dess livslängd.
Vi hoppas att ni här fått svar på Era frågor, Om ni har fler, vänligen ställ dessa till support@winbas.se
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