
 
 

 

Hej kära restauranger! 
 

Vi vet att en av restaurangers största 
kostnader som man kan undvika är kortavgifter! 

 
 

Vi kan hjälpa er slippa 
dessa avgifter! 

-det är super enkelt! 

    
 

Vi på EHLCOIN.COM har tagit 
fram en app som gör att ni 

kan ta betalt utan 
avgifter!      

 

Vill ni ansluta er gratis?  
Skriv på avtalet, har du frågor 

ring, SMS eller e-maila oss!  
Mobil/SMS: 073 5307474 
 E-mail markus@ehl.nu  

Läs mer på ehlcoin.com   

   

mailto:markus@ehl.nu


ERBJUDANDE & AVTAL 
Om ni väljer att ta emot betalning med EHLCOIN inom 7 dagar så bjuder vi på transaktions avgifterna i ett år! 
 
Hur går det till? 
Om ni inom 7 dagar tecknar ett avtal med oss 
så tar ni del av denna kampanj! 
 
År 1: inga avgifter, gratis!  
Startavgift 0 kr, Transaktionsavgift 0 kr, Månadskostnad 0 kr , Dolda avgifter 0 kr 
 
År 2 och framåt:  
Startavgift 0 kr, Transaktionsavgift 0,1% på det ni säljer med EHLCOIN.  
Månadskostnad 0 kr om du använder tjänsten, använder du inte tjänsten kostar den 1 kr per månad.  

 
Avtal 
Företag namn 

 

 

Företag adress 

 

 

Firmatecknare namn  

 

 

Företag e-postadress / hemsida 

 

 

Företag org nr  

 

 

Firmatecknare underskrift  

 

 

Företag mobilnr (för att ta emot EHLCOIN) 

 

 

Ort och datum 

 

 

Säljare namn  

 

 

Säljare underskrift 

 

 
 
Villkor 
Avtalet ingås mellan er som företag (ovan) och EHLCOIN, Simon Blomqvist 800512-0418. 
Bindningstiden är 3 månader med 1 månads uppsägningstid.  
Som kund till EHLCOIN kan ni växla era EHLCOIN mot SEK tidigast 60 dagar efter att ni fått in dem helt utan 
avgift. Hjälper ni oss skaffa partners så kommer ni även få bonus för detta om 500 EHLCOIN per restaurang. 
 
  



Hur fungerar EHLCOIN? 
Om du vill förstå hur EHLCOIN fungerar i detalj så läs  

EHLCOIN white paper på: https://ehlcoin.com/white-paper/  
 

Bill Gates - i framtiden kommer alla betala med digitala pengar 
 

 
 

Reklamerbjudande  
Vi har 26 tusen hungriga köpsugna kunder i Stockholm  

 
Om du erbjuder dem 20% rabatt när man betalar med  

EHLCOIN så kommer vi marknadsföra er helt gratis mot våra medlemmar.  
 
Vi har i appen en rabatt karta som visar våra användare vilka platser som tar emot EHLCOIN och 
därmed så blir det en direkt reklam för er. Vi jobbar även med marknadsföring och har genom våra 
system en kundbas på 26 tusen medlemmar i Stockholm som enkelt kan nås.  

 
 

 
 

Vill ni ansluta er gratis? 
 

Kontakta oss idag!  
 

info@ehl.nu  
www.ehlcoin.com 
08 400 20 620  
0735 30 74 74  
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Exempel på kostnader  
 
Kostnad år ett är 0 kr. Kostnad år 2 och framåt är 0,1% på förmedlade köp med EHLCOIN, dock lägst 1 kr / 
månad.  
 
Exempel kostnad År 2 och framåt: Ni säljer en lunch för 100 kr då blir den totala kostnaden 0,1% = 10 öre. Gör 
du samma försäljning med kort så ligger totala avgifterna på ca 1,4 kr (ca 1-3%) med terminal, kvitton, el, 
transaktionsavgifter. Det motsvarar ca 10-30 gånger dyrare i avgifter. Många restauranger betar mellan 1 000-1 
5000 kr / månad i kortavgifter. Byter man till EHLCOIN blir avgiften år ett 0 kr och kommande år 0,1%, ca 1-500 
kr / månad. En restaurang som byter till EHLCOIN sparar ca 10 920 - 178 920 kr / år med att använda EHLCOIN 
i stället för kortbetalning. Säljer ni inget med EHLCOIN under en månad blir den totala avgiften 1 kr.  


