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Ingenico ICT250 är en liten smidig terminal för Chip & Pin transaktioner 
för användning i butiker och betalställen där enkelhet, användarvänlighet 
och kostnadsmedvetenhet önskas. Ingenico ICT250 är en kraftfull och 
flexibel betallösning.

Ingenico ICT250 är en fristående terminal och  
redo för NFC. Terminalen har en färgskärm  
som ger optimal grafik. Den kan antingen  
användas helt fristående eller kopplad till en  
kassa för bland annat automatisk belopps- 
överföring. 

Du kan välja mellan samtliga inlösare: Swedbank,  
Euroline (SEB), Handelsbanken, Nordea, Elavon  
(Payus) eller Teller. 

Du kan när som helst välja att byta inlösare. 

–  Kortläsare för enklare och snabbare chip- & magnetkortshantering
– Terminalen erbjuder en unik och intuitiv betalningsupplevelse
– Säker inslagning av PIN-kod – designad med certifierade säkerhetskrav
– Liten och smidig – ergonomisk och funktionell
– Support och programvaruuppdateringar ingår
– Kommunicerar via befintligt bredband
– Hanterar nationella kort samt olika valutor 

Nya generationens kortterminal som  
kombinerar högteknologi med den  
senaste PCI PTS 3.0 säkerheten från D2I  

Ingenico ICT250

290:-
per mån, exkl. moms

Köp eller 36 
mån. hyra



Service & Repair Plus, pris 1 195 kr/år och terminal

Support alla dagar året runt och dygnet runt. 
Om felet ”Alert Irruption!” (utlöst skalskydd) uppstår i kortterminalen, ersätter vi och reparerar den kostnadsfritt,  
oavsett garantitid. Detta gäller såvida det inte är en kundskada.

 Köparen beställer ovan angivna produkter och tjänster. Köparen godkänner även med nedan påskrift de Allmanna villkoren för 
köp eller hyra av kortterminal där samtliga avgifter anges. De Allmänna villkoren finns på www.direct2internet.com.

Avtal för Kortterminal Ingenico ICT250 mellan
Kunden och Direct2Internet Nordic AB

Kundens uppgifter

Köp eller hyra av kortterminal

Tillbehör och extratjänster

Övriga uppgifter

Fullständigt ifyllt avtal skickas till:
Direct2Internet Nordic AB, Grustagsvägen 5, 138 40 Älta

Avtalet kan också faxas till: 08-702 29 79 eller scannas in och mailas till: kundtjanst@direct2internet.com

Alla priser är angivna exklusive moms

Alla priser är angivna exklusive moms

Lunchstängt 12:00-13:00 (gäller inte Service & Repair)

Kvittotext (om annan än ovan)

Ställ till kortterminalen, pris 995 kr. Stället underlättar vändning av kortterminalen, sparar utrymme på kassaplatsen och 
ger möjlighet till en snygg kabelinstallation.

Ethernetkabel, 5 meter, pris 199 kr (ingår vid tecknande av avtal)

Strömkabel 499 kr

Företagets juridiska namn:

Fakturaadress:

Postnummer och ort:

Vid annan leveransadress, ange här:

Övrig information:

Företagsnamn (säljställe), max 20 tecken:

Postnummer och ort:

Önskad kod till kortterminalen, fyra siffror (används t.ex. vid returköp.  

Om ingen kod anges här tilldelas kortterminalen en slumpmässig kod):

Ort och datum: Behörig firmatecknares  
  namnteckning:

Namnförtydligande:

Redovisningsnummer: Red. Nr. American Express: Red. Nr. DINERS: Red. Nr. Annat kort:

Adress:

Telefonnummer:

Inlösande bank:

Organisationsnr:

Telefonnummer:

Tid för automatiskt dagsavslut

(t.ex. kl. 20:30):

Kundnr (ifylles av D2I):

E-mailadress:

Kontaktperson:

Önskat leveransdatum:

Köp av _____ stycken Ingenico ICT250. Pris 6 375 kr + 150 kr per månad, årsvis bindnigstid

Hyra av _____ stycken Ingenico ICT250. Pris 290 kr per månad, 36 månaders bindningstid

I  månadsavgiften ingår programuppdateringar, programvarulicens, support vardagar samt anslutning till betalväxel. 
Uppläggningsavgift 495 kr och frakt 249 kr tillkommer.

Till kortterminalen levereras 25 stycken kvittorullar (25 m) till priset 295 kr. 
Vid beställning av fler kvittorullar erhålls 20% rabatt. Kryssa i önskat alternativ.

Försäkring Premium, pris 1 595 kr/år och terminal

Här får du både ”Sevice & Repair” och ”Försäkring”, innefattar även fallskador. Vill du ha fullständig trygghet är det här 
försäkringen för dig. Oavsett vad som kan tänkas inträffa får du en ny kortterminal om det krävs, utan extra kostnader.

Försäkring av kortterminalen, pris 600 kr per år och terminal. Täcker brand, väta och stöld.

50 stycken, pris 475 kr 100 stycken, pris 950 kr Nej, jag vill inte ha kvittorullar levererade med kortterminalen
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