
FULLMAKT - BUYPASS SMARTKORT  

Dette skjemaet benyttes til innhenting av informasjon og som fullmakt for bestilling, erstatning og 
fornyelse av Buypass Smartkort.  

Tannlegekontor: 
Informasjon om tannlegekontoret personen som skal ha Buypass Smartkort er tilknyttet. 

Kundenummer * 

Tannlegekontor 

Poststed 

*Bestillingen vil ikke bli behandlet uten kundenummer.

Personopplysninger:   Alle feltene må fylles ut! 
Informasjon om personen som skal ha Buypass Smartkort. 

Fødselsnummer (11 siffer) 

Fornavn 

Etternavn 

Adresse *) 

Postnr./-sted *) 

E-post adresse

Mobilnummer 

*) Privat adresse, ikke firmaadresse 







Smartkort, kr. 535,20 eks. mva.

Kortleser, kr. 345,- eks. mva. 

Smartkort inkludert kortleser, kr. 567,20 eks. mva

Fullmakt: 

 Jeg har mottatt og aksepterer gjeldende avtalevilkår for Buypass Smartkort. 

  (se www.buypass.no/reg/termsBP_BPCA) 

Jeg gir herved Opus Systemer AS fullmakt til å bestille Buypass Smartkort på mine vegne. 

Sted / Dato: Underskrift: 

Utfylt og signert skjema sendes pr. post, faks eller e-post til: 

Opus Systemer AS 
Nye Vakås vei 64 
1395 Hvalstad 

Faxnr: +47 66776041 
E-post: edi@opusdental.com



                                                                 Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale for private tannklinikker 
                                       Lisensavtale om Buypass Access Enterprise  
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Kundeopplysninger: 
 

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________ 
 

Kundens navn:  _________________________________________________________ 
 

Adresse.  _________________________________________________________ 
 

Telefonnummer/Fax _________________________________________________________ 
 

Email adresse:  _________________________________________________________ 
 

Kundenummer:  _________________________________________________________ 
 
 

Tilleggstjenester: 
 
 
Vi bestiller herved Buypass Access (heretter kalt lisensobjektet) for              behandlere til vår klinikk 

 
Ved tegning av denne avtalen på tilleggstjeneste Buypass Access – påløper kostnader i henhold til den til enhver tid gjeldende 
prisliste. Pr. dags dato er :  
 
Anskaffelseskostnad:  pr behandler (sluttbruker) kr. 300,- 
Årlig vedlikeholdskostnad:  pr behandler (sluttbruker) kr.   60,- 
 
Vedlikeholdet påløper pr behandler. Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i måneden etter at installasjon av Buypass Access. 
Den årlige vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling 15.januar. Ved bestilling etter denne dato faktureres 
vedlikeholdsavgiften ved levering for resten av året. Denne kontrakten kan utvides med lisenser for økt antall behandlere (bestilling 
av nye brukere). Det aksepteres herved at bestillingsskjema for ny behandler gjelder som underbilag til denne kontrakten og det 
aksepteres samtidig at lisensen automatisk utvides ved utfylling av bestillingsskjema for nye brukere. Vedlikeholdskostnaden vil da 
utvides automatisk i henhold til det antall behandlere som gis tilgang til å benytte Buypass Access. 
Antall lisenser av Lisensobjektet som anskaffes av Lisenstaker skal alltid være tilsvarende eller høyere enn det antall brukere hos 
Lisenstageren som gis tilgang til å benytte Lisensobjektet. Forøvrig vises til innholdet i standard kontrakt for programvaren Buypass 
Access. 
 
Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise all servicebistand og 
bruken av lisensobjektet skal umiddelbart innstilles.  
Ved eventuelt opphør i bruken av tilleggstjenesten av Buypass Access skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen og forplikter seg 
da til å avinstallere av Buypass Access. Ved opphør av denne avtale, enten i form av annullering, oppsigelse eller heving, påligger 
det Lisenstageren å omgående levere lisensobjektet tilbake til Opus Systemer AS. Dette skal skje gjennom fysisk tilbakelevering og 
skriftlig bekreftelse på at samtlige kopier av Lisensobjektet er slettet. 
 
Leverandøren har rett til å endre prisene. Endringene vil bli kunngjort i våre ordinære prislister, samt på vår hjemmeside. 
Alle priser er eks mva. Avtalevilkårene for Buypass Access tilleggstjeneste er lest og akseptert.  
 
 
 
Sted, dato       Sted dato 
         

Nesbru,    /   - 
 
 
Kundens underskrift:      Leverandørens underskrift: 
        Opus Systemer AS 
 
 
 
__________________________________________   _____________________________ 
 
 

 

 
Utfylt skjema sendes pr. post, faks eller e-post til: 
Opus Systemer AS, Nye Vakås vei 64, 1395 Hvalstad. Faks: +47 66776041. E-post: edi@opusdental.com 
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