Hairtools priser
Vælg den rigtige løsning

Hairtools Light

Hairtools

Virker både på Mac og i Windows
Tidtildig.nu
Mobilvenligt website
Onlinebooking
Nyhedsmails
Hairtools til smartphone
Hairtools til tablet
Bestillingsbog og arbejdsplan
Kundekort
Opdateringer med nye funktioner
Ubegrænset backup
Ubegrænset support
Mandag-fredag 8-20

Kasse
Målsætningsværktøjer
Branchestatistik
Brancheproduktdatabase
Produktoptimering
Overførsel til regnskabsprogram
Lønberegning med overførsel til Proløn
Spørgeskemaer

Vores priser er

Vælger du os

•
•
•

•

•

Ens for alle
Eksklusiv moms og inklusiv fragt
Pr. salon uanset størrelsen på din
salon
Gennemskuelige; vi bruger
ikke ekspeditionsgebyr,
faktureringsgebyr eller lignende

•
•

•

Hjælper vi dig, så alt bliver sat
perfekt op til din salon
Er opsigelsesperioden løbende
måned + 1 måned
Får du selvfølgelig udleveret dine
kundedata uden beregning hvis
du stopper som kunde
Er der ingen minimum
bindingsperiode

Har du spørsmål, så ring til os på 70111009 eller send en mail til salgsteam@hairtools.dk.
Hairtools Lautrupvang 24 2750 Ballerup www.hairtools.dk

Krav til udstyr
•
•
•

Computer med iOS 10 eller
Windows 7 eller nyere
4GB hukommelse
10/1 Mbit internet

Det koster det dig
Betales én gang

Hairtools Light

Hairtools

4.000,2.000,-

4.000,2.000,-

-

2.395,-

-

915,-

Stregkodeskanner
Eclipse, usb

-

995,-

Betalingskort integration
• Yomani terminal, usb
• Opsætning i Hairtools
• Oprettelsesgebyr hos Verifone
• Opsætning af MobilePay
• Opsætning af MobilePay i Hairtools

-

4.000,2.000,-

Nødvendig
Opstart og undervisning
• I din salon inklusiv kørsel
• Via telefon og fjernstyring af din computer
Bonprinter
Epson TM-T88V, usb

Valgfri
Pengeskuffe
Mål: b405 x d425 x h98 mm
På Mac skal skuffen åbnes med nøgle eller en knap til 295,-

se www.verifone.dk
se www.mobilepay.dk

1.000,-

Kan kun bruges i Windows.

Website - se eksempel på www.salon-demo.dk
One.com webhotel og DK Hostmaster domæne

150,-

150,-

Hairtools Light

Hairtools

Softwareabonnement pr. måned

295,-

495,-

SMS med påmindelser, bekræftelser og lign. pr. stk.

0,79

0,79

Betales løbende
Nødvendig

Valgfri
Betalingskort integration
• Integration med Hairtools, pr. måned (opkræves årligt)
• Årlige udgifter til Verifone
• Udgifter til brug af MobilePay
Website pr. måned
• One.com
• DK Hostmaster

84,se www.verifone.dk
se www.mobilepay.dk

(opkræves årligt)

SMS med nyheder/kampagner pr. stk.

Har du spørsmål, så ring til os på 70111009 eller send en mail til salgsteam@hairtools.dk.
Hairtools Lautrupvang 24 2750 Ballerup www.hairtools.dk

14,3,0,49

0,49

