Priser & Servicevilkår

Generelt:
Alle priser i dette bilag er i danske kroner og eksklusiv moms.
De nævnte priser reguleres i henhold til Aftale om fjernaflæsning af Spilleautomater.
Eventuelle omkostninger til forsendelse er ikke indeholdt i de angivne priser.
Telelink ApS opkræver den samlede pris for ydelserne.

1.1 Priser:
FlexLink III GSM
FlexLink Internet
Forlænger GSM-antenne
Oprettelse af TeleLink Center-adgang

pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.
pr. stk.

1.2 Abonnementer:
TeleLink Center-adgang, licensafgift pr. år,
Døgnaflæsning pr. år, pr. FlexLink, (kr. 0,69 pr. dag)
Straksaflæsning pr. stk.
Døgnaflæsning afregnes minimum for 1 måned

kr.
kr.
kr.
kr.

2.588,00
1.985,00
186,00
5.175,00

kr.
kr.
kr.

5.723,00
252,00
2,00

I tillæg kommer opstillingsstedets telefonselskabs normale takst for oprettelse og drift af
Telemetrinummer, samt udgifter i forbindelse med opkald og overførsel af data fra spilleautomater.
1.3 DAB protokol licens:
DAB protokol licens kr.408,80-/år pr. spilleautomat. (kr. 1,12 pr. dag).
Der afregnes som minimum for 1 måned.
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Service:
1.4 TeleLink Service
Udstyr
Serviceform
Reparationsservice

1.5

Hvornår sker reparationen?
I løbet af max. 5
arbejdsdage fra
modtagelse til afsendelse

Reservedele/Arbejdsløn er dækket
Ja, dog ikke forsendelses omkostninger

Ydelse:

TeleLink
Pris
Overtagelse/flytning af spillested
260,-/stk.
Udarbejdelse af månedsopgørelse pr. spillested
260,-/stk.
Genoprettelse efter restance nedtagning pr. spillested
466,-/stk.
Rykkergebyr for manglende indbetaling
165,-/stk.
Administrationsgebyr
55,-/stk.
Overtagelse/flytning af spillesteder foretages ikke ved ubetalte restancer.
1.6

Service priser:

FlexLink Reparations service
Fejlbehæftede enheder repareres eller ombyttes og returneres inden for 5 arbejdsdage efter indsendelse

Pris
1.087,-/stk.

Definitioner:
1.7 Definition af service:
Ved service forstås reparation (udbedring) af pludseligt opståede fejl.
1.7.1 Reparationsservice:
På https://telelink.dk vælges ”Blanketter og servicevilkår”. Derefter vælges ”Blanket til
indleveringsservice”. Blanketten udfyldes og sendes sammen med udstyret til adressen
på blanketten.
TeleLink ApS returnerer udstyret medmindre brugeren ønsker at afhente det. Indlevering kan finde sted mandag – torsdag kl. 09.00 – 16.00 fredag 09.00 – 15.00 (ekskl. firmalukkedage). Reparationen tager maksimalt 5 arbejdsdage (ekskl. forsendelsestid).
Reparationsservice omfatter reservedele og arbejdsløn, men ikke forsendelsesomkostninger.
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