Tilbud til grupper i Norges speiderforbund
Tripletex er et komplett, skybasert økonomisystem som kan tilpasses deres
organisasjons behov. Systemet brukes av over 30 000 norske selskap og foreninger.
Norges speiderforbund anbefaler alle sine kretser å benytte seg av Tripletex, og har
hentet inn et gunstig felles pristilbud på pakkene Micro, Basis og Smart.
Alle bestillinger gjøres via forbundskontoret ved å sende en epost til n
 sf@speiding.no
med hvilken pakke dere ønsker, eventuelle tillegg, utløpsdato på nåværende avtale og
navn og e-postadresse til den som skal være administrator i kontoen.
Fordeler med å bruke Tripletex:
● Tilgang til deres data - når og hvor dere ønsker
● Betal regninger direkte fra systemet
● Gratis support fra kompetente supportmedarbeidere
● Enkel fakturering
● Kun 3 mnd oppsigelsestid
● Dere får fri bruk av Tripletex frem til avtalen deres går ut hos nåværende
leverandør*.

Vedlegg
*Betingelser for fri bruk frem til utløp av avtale hos nåværende leverandør:
● Eventuell etablering vil bli fakturert ved avtaleinngåelse.
● Eventuelle transaksjonskostnader i gratisperioden vil påløpe.
● Månedskostnad/ service vil ikke faktureres før gammel avtale er utløpt.

Valgfrie tillegg
KID-nummer på faktura
Etablering: 275 kr
Pris pr transaksjon: 3 kr
Direkte Remittering (betale innkomne regninger via Tripletex)
Etablering: 275 kr
Pris pr transaksjon: 3 kr
500 ekstra bilag i året**:
Etablering: 500 kr
Pristillegg pr mnd: 100 kr
1000 ekstra bilag i året**:
Etablering: 1000 kr
Pristillegg pr mnd: 200 kr
Prosjektregnskap***:
Etablering: 500 kr
Pristillegg pr mnd: 120 kr
Ekstra ansatte (utover de 10 som er inkludert)***:
Etablering pr ansatt: 250 kr
Pristillegg pr mnd: 39 kr
**Kun Basis og Smart
***Kun Smart
Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. mva. Prisene er inkludert support på telefon, chat
og e-post, lagring av alle data og alltid oppdatert versjon av løsningen.
I tillegg kommer bankens egne gebyrer på KID-nummer og direkte remittering.

