Vejledning til 'Afmelding' af Francotyp frankeringsmaskine
Når I ønsker at ophøre med at bruge frankeringsmaskinen og opsige jeres frankeringsaftaler med Post Nord og DAKI A/S, skal I
udfylde denne afmeldingsattest og returnere attesten og frankeringsmaskinen (husk, at emballere maskinen forsvarligt, så den
ikke går itu under forsendelsen) til DAKI A/S, Islevdalvej 124, 2610 Rødovre, att.: Afmelding. Husk også at få en kvittering for
forsendelsen.
Bemærk, at hvis I har forudbetalt Reset abonnement og/eller serviceaftale, kan I med fordel vente med at afmelde frankeringsmaskinen til udløb af jeres aftale(r). Kontakt evt. DAKI's administration på daki@daki.dk og hør nærmere om jeres aftale-udløb.
Afmeldingsprisen er ikke en afgift, men betaling for den arbejdstid, som DAKI's administrative og tekniske personale bruger på at
afmelde jeres frankeringsmaskine. Afmeldingen er ikke en del af Leje-, Service- eller Reset-aftaler og debiteres derfor særskilt med
kr. 1.850,00 excl. moms (med tillæg af kr. 95,00 excl. moms, hvis vi skal returnere den afmeldte maskine til jer).
Afmeldingsproceduren er fastlagt og bestemt af Post Nord og I modtager en skriftlig bekræftelse om udløbsdato mv. fra DAKI.
Bemærk! Afmelding af frankeringsmaskine er ikke inkluderet i Leje-, Service- eller Reset-aftaler.

Procedure for afmelding:
1. Når maskinen modtages fremsendes faktura på afmelding af frankeringsmaskinen
2. Såsnart faktura for afmelding er betalt påbegynder vi afmeldingsproceduren
3. Maskinen aflæses og forbrugsdata og tællerdata registreres
4. Evt. restmidler i frankeringsmaskinen registreres, udprintes og indleveres til Post Nord Regnskab
5. Maskinen adskilles og Creditlock software og kliché-software udtages og destrueres
6. Post Nord afregner evt. restmidler til bruger og ophæver frankeringsaftalen.
7. Når aftalen er ophævet af Post Nord skrottes frankeringsmaskinen iflg. EU’s Elskrot direktiv (medmindre du vil have den retur).
8. Serviceaftale, lejeaftale og resetaftale betragtes herefter som opsagte til udløb, hvis en sådan er indgået med DAKI som leverandør.

Vilkår om opsigelse fremgår af din(e) aftale(r)

Udfyld venligst nedenstående:
Licensnr. DK________________________________________
Firmanavn __________________________________________
Adresse
___________________________________________
____________________
Postnr. / By ________________
Tlfnr.
____________________
Kontaktperson ________________________ Dato og underskrift___________________________
Regnr.___________ Kontonr. __________________________
Restmidler overføres til bankkonto:
Årsag til afmelding:
Skifter leverandør
Ophører med frankeringsmaskine Har ikke længere behov for maskinen
Bruger Post Nord
Mangler tele-linje til aflæsning Fusionerer For dyrt med frankeringsmaskine
Utilfreds med DAKI som leverandør
Januar 2018

