Nyhed!

260 beboere på Teknisk Kollegium i Horsens har siden december 2008 kunnet starte og betale en vask ved blot at
sende en sms. Her sender den polske studerende, Wojiciech Leziach sin første vaske-sms.

Kollegiebeboere
først med smsbetaling i vaskeri
Den 17. december 2008 kl. 13.00 gik startskuddet for sms-betaling i
fællesvaskeriet på Teknisk Kollegium i Horsens. Kollegiet er det første
vaskeri i Danmark, som har indført sms-betaling. De fem store Electrolux
vaskemaskiner har siden vasket uden brug af mønter eller vaskekort.
Beboerne starter bare maskinerne ved at sende en sms til 1946. Efter
mindre end 10 sekunder starter maskinen. Og så har systemet allerede
nået at tjekke, at abonnementet er gyldigt.

Sms-betaling
i fællesvaskerier

Vil du vide mere om
sms-betaling i vaskerier,
så kontakt Electrolux’
salgsafdeling
på telefon 63 76 22 20

Det pengeløse samfund?
Sms-betaling er efterhånden ret udbredt i Danmark. Du kan betale tog- og busbilletter via sms, og mange sodavandsautomater og solcentre landet over tilbyder også denne mulighed. Nogle eksperter spår ligefrem, at vi om
fem år slet ikke behøver mønter og sedler! I Spanien kan man nu købe biografbilletter med sms, i Østrig klarer
mobilen taksten til taxien, og i Japan kan man betale sine dagligvarer med mobiltelefonen!
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Send en sms med maskinens nummer og det
beløb, du vil vaske for … og maskinen starter!
Electrolux’ maskiner er de første i Danmark,
der kan startes og betales med en sms.

Start maskinen med en sms

– og betal vasken over telefonregningen
Alle kan betale med sms

Også nemt for administrator

Det eneste, der kræves, er at beboeren har en mobiltelefon med abonnement eller taletidskort. Så betales
vaskeforbruget over telefonregningen. Beboerne behøver
ikke at tilmelde sig, og man slipper for mønter, poletter
og kort, som skal tankes op på kontoret.
Sms-betalingen er et resultat af et samarbejde mellem
systemets udbyder Pay4it og en række mobiltelefonselskaber. Mobil betaling kan anvendes hos alle danske
mobiltelefonselskaber med undtagelse af enkelte, mindre
udbydere og taletidskort fra Telia og Sonofon

Som administrator af fællesvaskerier har du også
en række fordele af sms-betaling:
■

Ingen vaske-afregning over beboernes husleje

■

Månedlig afregning med ét firma: Pay4it

■

Slut med at tømme mønt-bokse

■

Mulighed for at begrænse brug af maskinerne
til bestemte mobilnumre, så misbrug undgås.

■

Mulighed for statistik på forbrug
maskinens nummer

Undgå indbrud og hærværk
Udover at det er super nemt for beboerne, så har
sms-betaling den store fordel, at hærværk og tyveri fra
vaskeriets pengeautomater minimeres – af den simple
grund, at der ikke er nogen mønter at komme efter.

pris for vask

Alle vaskeriets Electrolux vaskemaskiner bliver
forsynet med en enkel vejledning til beboerne.
Heraf fremgår, at brugeren får en sms-kvittering
– og at beløbet bliver trukket over mobilregningen.

hotline

