
AVTALE VEDRØRENDE KJØP AV POSPAY BETALINGSSYSTEM 
mellom PayEx Norge AS (heretter kalt PayEx), og nedenfor spesifisert Kunde 

Ta en kopi av utfylt skjema før det returneres til PayEx 
Korrekt utfylt Avtale/Bestillingsblankett med signatur sendes til: order.pos@payex.com eller PayEx Norge AS, Pb 613 Sentrum, 0106 Oslo 

Side 1(2) 

Selger hos PayEx: TekniskPartner 

Opus 
Merchant-ID hos PayEx: Fakturareferanse: 

Brukeropplysninger 

Flerbruker  

Juridiske Foretaksopplysninger (alle felt skal fylles i) 
Foretakets juridiske navn: Org. nr. : Bransje: 

Foretakets juridiske adresse: Postnummer: Poststed: 

Foretakets fakturaadresse (om annen enn juridisk adresse): Postnummer: Poststed: 

Kontaktperson: E-Mail:

Telefon: Kjedetilhørighet: 

Brukerstedets opplysninger (alle felt skal fylles i) 
Brukerstedets navn (tekst på kvittering): Org.nr (om annet enn ovenfor, f.eks. Franchise): 

Besøksadresse: Postnummer: Poststed: 

Leveranseadresse (ikke postboks adresse): Postnummer: Poststed: 

Kontaktperson: E-mail:

Telefon: 

Bankforbindelser (opplysninger som mottas fra din innløsende bank / kortselskap) (Alle relevante felt skal fylles i) 
Bankforbindelse (for BankAxept):  Kontaktperson i bank: 

Bankkontonummer (oppgjørskonto for BankAxept): Innløser for Visa / MasterCard (det firma du tegner oppgjørsavtale med): 

Klikk for valg av innløser for Visa/MasterCard: 

Diners / Discover (Avtalenummer): VISA / MasterCard (Avtalenummer): 

American Express (Avtalenummer): Øvrige korttyper: 

Korttype:  Avtalenummer:  

MCC-kode: Øvrig informasjon: 

 Brukerstedsavtale DNB - https://www.dnb.no/portalfront/dnb/nedlast/bedrift/avtaler-no/bankaxept_brukerstedsavtale.pdf 
Om DNB benyttes som bank, må det fylles ut Brukerstedsavtale og legges ved i bestillingen.

Tilleggsbruker

Ett av alternativene for bruker MÅ markeres, ellers blir blankett sendt i retur for korrekt utfylling. 

Merchant ID eller org.nr som tilleggsbruker skal knyttes til: 

( bankkonto på felles terminal)

Singelbruker  (kun en bankkonto) (flere bankkonto kan knyttes til eier av terminalen) 

mailto:order.pos@payex.com


AVTALE VEDRØRENDE KJØP AV POSPAY BETALINGSSYSTEM 
mellom PayEx Norge AS (heretter kalt PayEx), og nedenfor spesifisert Kunde 

Ta en kopi av utfylt skjema før det returneres til PayEx 
Korrekt utfylt Avtale/Bestillingsblankett med signatur sendes til: order.pos@payex.com eller PayEx Norge AS, Pb 613 Sentrum, 0106 Oslo 

Side 2(2) 

Installasjon PosPay (benyttes kun ved kasseintegrert betalingsløsning) (Relevante felt skal fylles ut) 
Kasseleverandør: 

Opus 
Operativsystem i kasse: 

Windows 
Versjon av PosPay Client: 

4.8.1/ nyere etter avtale. 

Kommunikasjon mellom PIN-Pad og Host 
(PayEx) 

WAN via SSL (Internett)     X 

Kommunikasjon mellom PIN-Pad og kasse: 

USB                     Ethernet  
Tilkoblet Helsenett? Ja/nei: 

Bestilling av PosPay Betalingssystem 

Bestilling av kasseintegrert PIN-Pad (kortleser), iPP350 

Jeg bestiller  

PIN-Pad: 4150 NOK  Inkluderer betalingsterminal med PCI PTS v3

Lisenspris:  175  NOK / kasseplass / måned. Inkluderer Lisens av terminalapplikasjon, PosPay Klient og TMS, Bruksrett til PosPay Betalingssystem, Fritt antall 
transaksjoner, WEB rapporter via Webportal. Lisens samt HW faktureres sluttbruker og juridisk eier.  
Installasjon:  900  NOK Engangskostnad 
Pris tilleggsbruker: 99  NOK / kasseplass / måned. Inkluderer Lisens av terminalapplikasjon, PosPay Klient og TMS, Bruksrett til PosPay Betalingssystem, Fritt 
antall transaksjoner, WEB rapporter via Webportal, Lisens samt HW faktureres sluttbruker og juridisk eier.  

Prisliste – administrative tjenester 
Nytt brukersted: 

• Innmelding nytt brukersted  - 495 NOK
• Installasjon per terminal  -  900 NOK

Eierskifte: 
• Innmelding ved eierskifte - 495 NOK
• Ominstallasjon per terminal - 900 NOK

495 NOK 
• Bytte av kontonummer
• Navnebytte
• Bytte av innløser
• Bankbytte
• Flytting
• Endring på kortavtaler

Bestilling av tilbehør: 

  Rengjøringskort        Antall:    á Pris  15 NOK 

  Stativ, Space Pole, til iPP350         Antall:   á Pris  450 NOK 

  USB kabel tilkobling PIN-Pad og kasse/PC   Antall:   inngår i prisen 

  Ethernet Cable for IPP        Antall:  á pris 200 NOK 

  External PSU for Ethernet/RS232         Antall:   á pris 300 NOK 

Alle løpende kostnader faktureres årlig forskuddsvis.  
Samtlige priser er eksklusive moms. 6 mnd oppsigelsestid på PosPay lisensen. 

Gjennom signatur nedenfor godkjennes Alminnelige Vilkår samt Prisliste. Kunden har kjennskap til at PayEx tjenester kan påvirkes av Kundens avtale med 
innløsende bank, kortutgivers avtale med kortinnehaver eller endrede regler og krav fra Varemerkesforeningen. 

………………………………......…  ………………….........................................  .........…………………………… 
Signatur (firmategner) for Kunden Navn med trykte bokstaver Sted og dato 

1 2 3 Flere. Skriv inn antall: NB! Ett av alternativene MÅ fylles ut, ellers sendes blankett i retur for korrekt utfylling.

NB! Skal ikke fylles ut for tilleggsbruker.

mailto:order.pos@payex.com


Tillegg til Opus Dental bruksrettsavtale 
Tjenesteavtale om PayEx betalingssystem 

Opus Systemer AS, Nye Vakåsvei 64, 1395 Hvalstad - Tlf 66 77 60 40 Faks 66 77 60 41  
www.opusdental.com - support@opusdental.com 

Kundeopplysninger: 

Organisasjonsnummer: _________________________________________________________ 

Kundens navn:  _________________________________________________________ 

Adresse. _________________________________________________________ 

Telefonnummer/Fax: _________________________________________________________ 

Email adresse:  _________________________________________________________ 

Kundenummer:  _________________________________________________________ 

Tilleggstjene er: 

PayEx Antall lisenser:         à kr. 75,- pr. måned eks. m.v.a. 

Ved tegning av avtale på tilleggstjeneste med PayEx – påløper en månedlig vedlikeholds/supportkostnad til Opus Systemer AS i.h.h.t. den til 
enhver tid gjeldende prisliste. Pr. dags dato er denne på kr. 75- eks. mva. pr. lisens (pr. betalingspunkt, pr kontonummer) pr. måned. Alle 
Vedlikehold påløper også på biklinikker og det må tegnes egen kontrakt for evt. biklinikker. Vedlikeholdskostnaden påløper fra den 1. i måneden 
etter inngåelsen av kontrakt om tilleggstjenesten PayEx. Den årlige vedlikeholdskostnaden forfaller hvert år til betaling 1.juni sammen med det 
ordinære vedlikeholdet for programvaren Opus Dental. Ved bestilling i andre halvdel av kalenderåret faktureres vedlikeholdsavgiften ved 
levering for resten av året. Ved uteblivelse av betaling vil kontrakten anses som misligholdt. Opus Systemer AS har da rett til å avvise all 
servicebistand og bruken av PROGRAMVAREN skal innstilles.  
Ved eventuelt opphør i bruken av tilleggstjenesten PayEx skal KUNDEN skriftlig si opp denne avtalen. I oppsigelsesåret beregnes det 
vedlikeholdsavgift for 1/2 år eller 1/1 år ut i fra om oppsigelsen skjer før eller etter 1. juli.  
Leverandøren har rett til å endre prisene. Endringene vil bli kunngjort i våre ordinære prislister, samt på vår hjemmeside.  

Avtalevilkårene for PayEx tilleggstjeneste er lest og akseptert. 

Avtalevilkårene for PayEx tilleggstjeneste er lest og akseptert 

Sted, dato  

__________________________________________ 

Kundens underskrift:  

__________________________________________ 

Blokkbokstaver: 

__________________________________________   

Sted, dadato 

_________________________________________

Leverandørens  underskrift:  

__________________________________________ 

Blokkbokstaver: 

__________________________________________   
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