
Bestillingsskjema CR-50 -  2018

Leie: kr. 180,- pr. mnd*

kr. 4.995,-Kjøp:

Velg kjøp eller leie

Kjøp LeieTilbehør og nettbutikk
Integrert betalingsterminal (ICT 250E) 
Lisens kr. 195,- per mnd, etablering 850,- kr. 5.995,- kr. 195- pr. mnd

kr. 9.250,- kr. 295,- pr. mnd

Vekt (Digi integrert vekt) kr. 6.995,- kr. 235,- pr. mnd

Mobil betalingsterminal (IWL 250G) 
Lisens kr. 195,- per mnd, etablering 850,- 

Firmainformasjon

Org. nr:

Firmanavn:

Adresse:

Postnr/Sted:

Kontaktperson:

Telefon:

E-post:

Andre opplysninger:

 Jeg bestiller herved

(Sted, dato og signatur)

www.butikkhjelp.no • post@butikkhjelp.no • Telefon: (+47) 45 90 73 00 Adresse Akershus: Kveldroveien 3, 1407 Vinterbro
Adresse Agder: Dronningensgate 16, 4610 Kristiansand

kr. 495,-Kjøp:

Velg klargjøring

kr. 495,-

Quorion CR50, kassaregister m/skuff
Modellen er vår rimeligste kasse som er godkjent iht. den nye kassaloven av 
1/1-2017. CR50 kan Integreres med betalingsterminaler. Den leveres 
standard med en minnekortleser hvor journalene lagres. Dette går betydelig 
raskere enn å skrive rapportene ut på papir. 
Kassen leverer de lovpålagte og krypterte filene som kreves fra 
skattemyndighetene. Kommer standard med skuff.
CR 50 egner seg godt for små virksomheter. Det er ingen obligatoriske 
månedlige kostnader

kr. 220,-

 Kvitteringsruller til betalingsterminal 
Termorull 57mm/14m/12 20 stk. kr. 200,-

Kvitteringsruller til CR50 
 Termorull 57mm/40m/12 20 - 20 ruller.

*Ved leie tegnes en 39 mnd leieavtale. 

Godkjent iht. den nye kassaloven av 1/1-2017.

*Maks 8 vare/gruppeknapper

Prisene er eks. MVA og frakt. Frakt varierer etter postnummer. (ca. frakt kr. 150-250)
 All klargjøring, support og forsendelse vil bli utført i samarbeid med vår distributør H.Ødegard & co AS

Programmering av vareknapper
Knapp 1:

Knapp 2:

Knapp 3:

Knapp 4:

Knapp 5:

Knapp 6:

Knapp 8:

Knapp 7:

MVA %

kr. 495,-Kjøp:

Velg integrasjonIntegrasjon med betalingsterminal
CR50 kan Integreres med Nets, Verifone og Bambora betalingsterminaler. Ved å bestille vår 
integrasjonspakke klargjør vi kassen for din type terminal, kobler til riktig kabel, lager knapp 
for betalingsterminal og bistår deg per tlf. ved ved førstegangs oppkobling

Type terminal:

3 mnd supportavtale ved oppstart
 Fri tlf.support (08-16) Ikke løpende avtale
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