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Grunnlag for rabatter hos PCK AS 
 

Dette dokumentet beskriver de ulike formene for rabatt PCK AS kan tilby sine forhandlere. Unntak fra 

dette dokumentet kan forekomme, men målet er at alle våre forhandlere skal oppleve at de får 

rabatter på likt grunnlag og salg.  

 

Det er forhandler som velger hvilke grunnlag det søkes på, og det finnes fire ulike kriterier det går an 

å søke på:  

1. Konkurrerende POS system  

Bedrifter som ønsker å bytte til PCKasse rett etter de har betalt en eksisterende leverandør som 

gjelder løpende lisens fremover i tid, kan PCK i noen tilfeller gå på med at kunden kan gratis lisens i 

en overgangsperiode.    

- Dette er for å bistå selger/forhandler med å få inn salget, men det ligger ingen automatikk her og 

må søkes om til din forhandleransvarlig.  Eks. Kunde avviser kjøp grunnet eksisterende lisens 

kostnader. Dette vil binde kunden til PCK AS i 3 år. 

Det er da forhandler sin oppgave og kontraktsfeste dette med sluttkunde. Om sluttkunde bytter ut 

PCK AS sitt produkt, vil forhandler faktureres for resterende lisens. En søknad på denne årsaken gir 

ikke rabatt på etablering, kun lisens i den perioden kunden ellers måtte ha betalt dobbelt.  

Når vi starter å fakturere vil første faktura inneholde etablering. 

 

Denne formen for søknad skal inneholde følgende dokumentasjon som vil bli avgjørende for hvorvidt 

søknaden innvilges eller ikke:  

- Kvittering fra bank på betalt lisens fremover i tid. 

- Faktura fra eksisterende leverandør som viser at kunden har betalt for systemet fremover i tid.    

 

Ved mangel på dokumentasjon vil søknaden bli avvist uten ytterligere tilbakemelding.  

 

2.  Tilbudsforhandlinger  

 

Må søkes om under prisforhandlinger. PCK AS forventer at også andre leverandører setter ned sine 

priser for å hjelpe forhandler i å få salget. En søknad på denne årsaken, vil gi rabatt på etablering. 

Maks rabatt er 100%.  

Anbefalt salgspris til kunde er 5000 kr for etablering. 2500 av disse er forhandler sin payback for 

salget. Ved rabatt skal både forhandler og PCK AS dele rabatten likt mellom selskapene. En 50% 

rabatt vil derfor gi kunden 2500 kr avslag. 1250 fra PCK AS og 1250 fra Forhandler. Forhandler står 

fritt til å gi sine 2500kr i rabatt til kunden uten å ha dialog med PCK AS om det.   
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3. Overtagelse av lisens  

Om en av PCK AS sine eksisterende kunder, bytter org nummer, legger ned for så å starte en 

annen butikk senere osv.  vil en søknad på denne årsaken gi kunden fri etablering.  

Rabatt forutsetter at kunden ikke har uoppgjorte faktura hos PCK AS.  

 

4. Promo/Reklame 

 

I gitte tilfeller, kan forhandler ha salg hvor salget ikke dreier seg om inntjening, men reklame. I 

slike tilfeller kan forhandler i forkant søke PCK AS om rabatt på etablering. Maks rabatt er 100%. 

Anbefalt salgspris til kunde er 5000 kr for etablering. 2500 av disse er forhandler sin payback for 

salget. Ved rabatt skal både forhandler og PCK AS dele rabatten likt mellom selskapene. En 50% 

rabatt vil derfor gi kunden 2500 kr avslag. 1250 fra PCK AS og 1250 fra Forhandler.   

 

Praktisk informasjon 

Ved rabatt, sendes ett brev/e-post til kunde med informasjon om rabatten som er gitt fra PCK AS. 

Dette, selv om forhandler fakturerer direkte.  

PCK AS måler ikke rabatt i kroner, men i brukere. En forhandler kan maks få rabatt på 10% av sitt salg 

målt over ett år. I praksis betyr dette at en forhandler som selger 100 brukere pr år, maks kan få 

rabatt på 10 brukere over ett år. Det forventes at forhandler stiller med like mye rabatt i kroner. Om 

PCK AS får opplyst at forhandler ikke har videreført vår rabatt til kunde, vil forhandler miste sin 

mulighet til å få rabatt.   

 

Tilhørende dokumenter 

Prisliste PCK AS.pdf 

Rabattsøknad.xml 

 
 


