ETABLERING AF ONLINE LØSNINGER
Samarbejdspartner
Navn

Systemleverandør

SPARXPRES
Adelgade 8
7800 Skive

					

Adresse
Postnr.
CVR-nr.

Telefon

							
		
By 					
							

Mailadresse

							

CVR.-nr. 13737584

Hjemmeside

							

Telefon 9616 1300

Kontaktperson 					

Support@sparxpres.dk

Mailadresse kontaktperson 					

www.sparxpres.dk

Oplysninger om pengeinstitut

Telefon 		

Konto hvorover salget skal administreres. Konto skal tilhøre By/Center CVR nr.
Pengeinstitut 								
Regnr. 		
Kontonr. 		 				

Betalingsmodul til håndtering af betallinger for køb på online link
Betalingsgateway
Ønsker at benytte eksistrerende betalingsgateway aftale hos.
Nets		 Merchant-id:

						

Bambora		 Merchant-id:

				 		

Der ønskes aftale om betalingsgateway oprettet hos.
Nets		
Bambora 		
Ved etablering af nyt betalingsmodul skal der ansøges om indløsningsaftale hos Nets,
dette kan ske via dette link:
https://my.nets.eu/landingpage?landingPageId=DK&language=da
(vær opmærksom på at der skal anvendes Nem ID ved ansøgning)

Etablering af Gavekortbevis
Vi ønsker mulighed for at sælge gavekortbeviser via link på hjemmesiden.
Word-fil til brug for produktion af gavekortbevis som PDF kan designes lokalt efter eget
ønske med billede og tekster som viser omvekslingssteder.
Evt. udstedelsesgebyr for gavekortbevis:

kr. eller

gebyrfrit

Etablering af Tank selv Gavekort
Vi ønsker mulighed for optankning af Tank Selv Gavekort via link på hjemmesiden.
Ønsker at bestille gavekort med tankselvkode.
Der skal bestilles

nye kort med tankselvkode påtrykt.

Ved nyt design på plastkort skal der leveres trykklar fil med for- og bagside til
support@sparxpres.dk
Ønsker kontakt med leverandør af Tank Selv indpakning.

ETABLERING AF ONLINE LØSNINGER
Etablering af online salg af Gavekort med levering via Postnord
PAKNING OG FORSENDELSE FRA EGET KONTOR

Systemleverandør

SPARXPRES

Fil med følgebrev medsendes.

Kundegebyrer for køb af gavekort via post:
Administrationspris:			

kr.

Fragtpris alm. brev:			

kr.

CVR.-nr. 13737584

Fragtpris Q-brev:			

kr.

Telefon 9616 1300

Afhentning (kun ved egen pakning) :

kr.

Support@sparxpres.dk

Handelsbetingelser udfærdiges af Sparxpres

Adelgade 8
7800 Skive

www.sparxpres.dk

Oplysninger vedr. kontaktperson – tlf. – mail – adresse som oplyst af samarbejdspartner

Underskrift forening
Sted

			 den

/

/

						
Forpligtende underskrift af forening

