Tilbud til medlemmer i Norsk Amatørteaterforbund
Tripletex er et komplett, skybasert økonomisystem som kan tilpasses deres
organisasjons behov. Systemet brukes av over 50 000 norske selskap og foreninger.
Fordeler med å bruke Tripletex:
●

Regnskapsmodul

●

Tilgang til deres data - når og hvor dere ønsker

●

Muligheten for å betale regninger direkte fra systemet

●

Gratis support fra kompetente supportmedarbeidere

●

Enkel fakturering av medlemskontigent

●

Budsjettmodul

●
●

Kun 3 mnd oppsigelsestid
Tilgang til app for reiser/utlegg ved bestilling av tilleggsmodul for lønn

Norsk Amatørteaterforbund anbefaler alle sine medlemmer å benytte seg av Tripletex,
og har hentet inn et gunstig felles pristilbud på pakken Tripletex Smart.
Alle bestillinger gjøres via kontaktperson hos Tripletex salg eirik.arkoy@tripletex.no med
hvilken pakke dere ønsker, eventuelle tillegg, og navn samt e-postadresse til den som
skal være administrator i kontoen.
Medlemmer av Norges Amatørteaterforbund vil få 15% avslag på månedsavgiften på
pakken Tripletex Smart. Medlemmer vil også få gratis etablering på denne pakken.
Denne pakker inneholder inntil 500 bilag.
Pris - Alle priser i avtalen er eks mva
Ordinære priser per 10.03.2021
Tripletex Smart: 229 ,- mnd + 450 i etablering
Ordinære priser på Tripletex kan oppjusteres og denne avtalen vil gi 15% rabatt på
ordinær pris på månedsavgift på Tripletex Smart samt gratis etablering.
Medlemmer som eventuelt allerede bruker Tripletex vil kunne benytte seg av 15%
rabatt på pakken Tripletex Smart. Dette må sendes skriftlig til eirik.arkoy@tripletex.no
med hvilket organisasjonsnummer det gjelder.
Avtalens varighet
Avtalens varighet vil være fra og med signeringsdato og til og med 31.12.2022
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Vedlegg
Valgfrie tillegg. Priser per 10.03.2021
Ordinære priser på Tripletex kan oppjusteres. Oppdaterte priser vil alltid finnes på
https://www.tripletex.no
Elektronisk lagring av data/ Bilagsmottak
Etablering: 550 ,Pris pr bilag: NOK 2 ,KID-nummer på faktura og direkte remittering (betale innkomne regninger via Tripletex)
Etablering: NOK 550 ,Pris pr transaksjon: NOK 3,500 ekstra bilag i året:
Etablering: 500 kr
Pristillegg pr mnd: 130 kr
1000 ekstra bilag i året:
Etablering: 1000 kr
Pristillegg pr mnd: 240 kr
Prosjektregnskap:
Etablering: 500 kr
Pristillegg pr mnd: 120 kr
Modul for lønn, reiseregninger og utlegg
Etablering per ansatt: 250 ,Månedsavgift per ansatt: 49 ,Alle priser er oppgitt i norske kroner eks. Mva. Prisene er inkludert support på telefon, chat og
epost, lagring av alle data og alltid oppdatert versjon av løsningen. 2 kr pr bilag utover inkludert
mengde. I tillegg kommer bankens egne gebyrer på KID-nummer og direkte remittering.
Forfall på fakturaer er 14 dager. Tripletex Smart faktureres for 2 måneder av gangen. Avtalen for
medlemmer har 3 måneders oppsigelse gjeldende fra skriftlig oppsigelsesdato.
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Vedlegg
Prisendring - 2021/2022
I juli 2021 vil prisen på Tripletex Smart øke til 249 ,- måneden. Rabatten deres vil
derfor være 15% rabatt av 249 ,- fra og med 01.07.2021
Elektroniske bilag vil også øke fra 2 kr til 3 kr i juli 2021.
Etablering for AutoPay/KID som i dag koster 550 ,- vil koste 0 ,- fra og med juli 2021.
I Januar 2022 vil månedskostanden for eksisterende kunder øke med 4%. Dette
gjelder alle kunder som har hatt oppstart av Tripletex før 01.07.2021.
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Deltakere
TRIPLETEX AS 914 286 018 Norge

Eirik Arkøy

Dato

eirik.arkoy@tripletex.no
Leveransekanal: E-post

NORSK AMATØRTEATERFORBUND 971 276 061 Norge

Anne Lise Olsen

Dato

annelise@natf.no
Leveransekanal: E-post
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