
 

Ny avtale på betalingsterminaler  
 
 

Kjære kunde, vi har nå forhandlet frem en ny og kraftig forbedret avtale på betalingsterminaler med 
Nordia Payment Service AS. Så har du en eksisterende avtale i dag med Nets via oss eller vurderer å 
bytte leverandør ta kontakt med Nordia Payment Service AS så blir du lagt inn med de nye prisene. 
 
Kort beskrivelse av våre ulike terminalmodeller; 
 

Lane3000 Nyhet! Lane3000 er en stasjonær betalingsterminal klar for det neste innen 
detaljhandel med høyt volum, integrert mot kassasystem! Klargjort for å ta imot alle typer 
betalinger, som: Chip, kontaktløst (Tæpping via kort eller mobil), Google Pay, Apple Pay og 
mobile lommebøker. Pris 239,-kr pr mnd 
 

 
Desk3500 Nyhet! Desk3500 passer til alle disker for enkel og uanstrengt betalings- 
utførelse og tar imot alle typer betalinger, som: Chip, kontaktløst (Tæpping via kort 
eller mobil), Google Pay, Vipps/Swish, Apple Pay og mobile lommebøker.  
Pris 289,-kr pr mnd 

 

 
Move3500 (Kommunikasjon: 4G, WiFi & BlueTooth).  
Med Move3500 er butikkene dine alltid på nett, uansett tilkoblingstype. Den kan brukes i 
4G-, WiFi- og Bluetooth-modus, og til og med kobles til kompatible nettbrett eller 
skybaserte mobile ECR-er. En praktisk basestasjon følger med for enkel oppladning. Tar 
imot alle typer betalinger, som: Chip, kontaktløst (Tæpping via kort eller mobil), Google Pay,                                                                                 

Vipps/Swish, Apple Pay og mobile lommebøker. Pris 367,-kr pr mnd 
 
 
 
 inkluderer videre: 

• Serviceavtale. 
• Support (åpen alle dager, hele året - 24/7 – 365, ny terminal ved feil innen 12 timer). 
• Kundeservice – Egen direktelinje til våre serviceteknikere. 
• Håndtering av alt fra Bestillinger, Logistikk, Innmeldinger, Koordinering mot evt. andre 

partnere etc. 
• Installasjon av nytt utstyr – Demontering av gammelt samt retur av disse – Bistand ved 

oppsigelser* 
• Vi fakturer ikke for støt og søleskader  
 

 
 
Nordia Payment Service  servicearbeidere vil ta med seg eksisterende utstyr for innlevering/retur hos 
nåværende leverandør (sistnevnte er viktig for å unngå fakturering av bortkommen terminal(er). 
 
 
 
Ta kontakt med Anders Eriksen på TLF: 94 00 09 00 eller på anders@nordiapay.no 
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