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Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms 

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Betaling og netværks løsning priser incl. 
netværk minimum 25 kasseterminaler

16976 Netværk kablet eller point to point incl. switch og Wi-Fi til produktion, indgang eller lign. 

80060 All-In-One Kasseterminal incl. netværk, opsætning og nedtagning

varenr. 80030

Varenr. Materiel 

Komplet betaling og netværks løsning for minimum 25 kasseterminaler

varenr. 16975/76

● Android POS system med indbygget
betalingsterminal med kontaktløs betaling, NFC
læser, stregkodescanner og datakort 4G.

● Mulighed for kablet eller Point-to-Point
netværk til feks. backstage produktions netværk
eller lign. med eller uden Wi-Fi

● Kunden stiller med fast internet forbindelse

Betaling og netværks løsning priser incl. 
netværk minimum 25 kasseterminaler

varenr. 80000

14040 Servicetekniker med bil excl. kost, logi og transport ca. 12 timer pr. døgn

16975 Netværk kablet eller point to point incl. switch til boder, telte eller lign.

varenr. 80010
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Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms 

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Betaling og netværks løsning tilbehør og tilbkøb

Varenr. Materiel 

Betaling og netværks løsning tilbehør og tilbkøb

04816 Håndværker/beboelsesvogn for serviceteknikere maks. 4 pr. vogn

05113 Billetvogn m/6 salgsluger incl. 25 m. elkabel 230V/16 amp 
05696 Stander for indbetaling med kontant eller kort

● Standeren er udstyret med NFC læser, betalingsmodul, touchskærm,
cashguard, kortprinter og billetprinter.

● Standeren kan benyttes til at optanke kontanter ind på NFC armbånd
eller kort som kan udprintes direkte ved standeren, pengene kan efter
endt arrangement nemt overføres tilbage fra standeren.

● I Vandalsikret kabinet

14013/14   Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00 

07315 El-minibil med lad og træk, max 6 stk pr transport (Hvid), indregistreret 

Stander for indbetaling med kontant eller kort til optankning og udstedelse 
af billetter og betalingskort vare nr. 05696

Billetvogn m/6 salgsluger vare nr. 05113

El-minibil med lad og træk vare nr. 07315

Håndværker/beboelsesvogn vare nr. 04816
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● Android POS system
● Indbygget betalingsterminal med kontaktløs

betaling, NFC læser, stregkodescanner og
bonprinter

● Datakort 4G og WI-FI
● Salgs- og statusrapporter
● Cloud-baseret backoffice system
● Softwarelicens
● Levering til dig og telefon support 24/7

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms 

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

varenr. 80000

All-In-One Mobilkasse- & Betalingsterminal, 
med NFC, Mobilepay og stregkodescanner

All-In-One Mobilkasse- & Betalingsterminal 5" AIO5-00
Med en All-In-One Mobilkasse- & Betalingsterminal 5" i hånden 
får du stor bevægelsesfrihed til at betjene dine kunder. 
Kasseterminalen har indbygget betalingsterminal, bonprinter og 
kan kobles via WI-FI, 4G eller kabel. Ideel til adgangs-kontrol, 
hurtig betaling og registrering af parkering. 
Terminalen kan benyttes som kasseterminal eller ren mobil 
betalingsterminal.

80001 All-In-One Mobilbetalingsterminal 5" - med 4 bonruller (leveres i flightcase) 

Industri 4G router
Routeren der garantere dækning hvorsomhelst. Routeren er udstyret med 2 
simkort, hvis det ene net fejler tager det andet over. Routeren levere 
desuden WI-FI og har 4 ethernet porte, hvor der kan tilsluttes 
kasseterminaler.

Industri 4G router05327
Bonruller 57mm eller 80mm, pakke med 10 stk5339-29

05230 Klargøring og levering pr. kuffert max. 6 mobilbetalingsterminaler

05360 Mobil betalingsterminal IWL 250 m/2 bonruller, lev. i flightcase 

Mobil betalingsterminal IWL 250 
En lille smart mobilterminal som gennemfører markedets sikreste 
og hurtigste transaktioner. IWL 250 er baseret på GPRS-teknologi,

Betalingsterminalen er ideel til eksempelvis restauranter og 
butikker, som ønsker at opnå større handlefrihed.
● Datakort 4G
● Betalingsgaranti op til kr. 4000,-
● Levering til dig og telefon support 24/7

Varenr.   Materiel
All-In-One Mobilkasse- & Betalingsterminal, industrirouter

● Datakort 4G
● Magnet antenner

Net 1 4G router16008



varenr. 80000
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All-In-One Kasseterminal 12" - med 1 bonrulle (leveres i flightcase)

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms 

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

All-In-One Kasseterminal 12" AIO12-30

Varenr.   Materiel  
All-In-One Kasseterminaler  

varenr. 80030

All-In-One Kasseterminaler med integreret 
betalingsterminal, NFC og Mobilepay

● Android POS system
● Indbygget betalingsterminal med kontaktløs betaling,

NFC læser, stregkodescanner, bonprinter og pengeskuffe
● 12" betjeningsskærm og en 4,3" kundeskærm
● Datakort 4G og WI-FI
● Salgs- og statusrapporter
● Cloud-baseret backoffice system
● Softwarelicens
● Levering til dig og telefon support 24/7

05309     Klargøring og levering pr. kasseterminal
80030

All-In-One Mobilkasseterminal 8" AIO8-10

varenr. 80010

● Android POS system
● Indbygget betalingsterminal med kontaktløs betaling,

NFC læser, stregkodescanner og bonprinter
● 8” betjeningsskærm og en 4,3” kundeskærm
● Datakort 4G og WI-FI
● Salgs- og statusrapporter
● Cloud-baseret backoffice system
● Softwarelicens
● Levering til dig og telefon support 24/7

80010 All-In-One Mobilkasseterminal 8" - med 1 bonrulle (leveres i flightcase) 

5339-29 Bonruller 57mm eller 80mm, pakke med 10 stk

80000 All-In-One Mobilkasseterminal 5" - med 4 bonruller (leveres i flightcase) 

● Android POS system
● Indbygget betalingsterminal med kontaktløs betaling,

NFC læser, stregkodescanner og bonprinter
● Datakort 4G og WI-FI
● Salgs- og statusrapporter
● Cloud-baseret backoffice system
● Softwarelicens
● Levering til dig og telefon support 24/7

All-In-One Mobilkassesterminal 5" AIO5-00
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Netværks og radio vogne samt moduler

 Netværks og radio vogne samt moduler med rackskab og strømbackup

Varenr. Materiel 

05118 Servervogn med aircondition og serverrack incl. 25 m. elkabel 400V/16 amp.

09205 Slutrengøring af Servervogn og Radio og netværks vogn 
14013/14 Levering og afhentning (hverdage 06.00 - 16.00) 

Lejepris op til 7 dage. Eftf. 7 dage 50% af lejepris pr. arrangement
Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms 

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

16160 CORE modul, forberedt for stort netværk

Radio og netværks vogn varenr. 16977-78

● Mål: H. 300 B. 230 L. 320 cm
● El-tilslutning: 400V 16A CEE stik.
● Synsfri sammenkobling: 2.000 kg.
● Kugletræk: 50 mm.
● Inventar: Vognen er udstyret med

aircondition, hylder,rackskab
med Switche, Wireless controllere,
Access Points, Firewall, UPS -
Strømbackup, radio repeater for op til
250 stk. digital radioer med mulighed
for GPS tracking og pc med 24"
skærm.
Vognen fås med og uden netværk

Serverrum med aircondition, serverrack og indgangsdør med kodelås

Servervogn varenr. 05118
●

●

●

●

●

●

●

●

Mål udv.: H. 295, B. 230, L. 240 cm.
El-tilslutning: 400V 16A CEE stik. 
Synsfri sammenkobling: 1.400 kg. 
Kugletræk: 50 mm.
Strømbackup: 2700W
Powerpanel: 9xC13 m. amperemeter DK. 
Køl: Aircondition 2700 W
Serverrack: 40 cm højde enheder, dobbelt-
vanger, 3 hylder 40 kg belastning.
Inventar: Vognen er udstyret med hylder, 
19" rackskab med Switche, Wireless 
controllere, Access Points, Firewall, UPS 
-Strømbackup, pc med 22" skærm, 2 stk
gennem-føringshuller til kabelføring og
kodelås.

16977 Radio og netværks vogn med 9 meter mast
16978 Radio vogn med 9 meter mast

Industri 4G router05327
Net 1 4G router16008

CORE modul varenr. 16160

● Mål: H. 82 B. 53 L. 80 cm
● El-tilslutning: 400V 16A CEE stik.
● Inventar: Modulet er udstyret med

udlufning, hylder,rackskab
med Switche, Wireless controllere,
Access Points, Firewall og UPS -
Strømbackup.

Vognen har 9 meter mast som kan skydes ud og benyttes til antenner 

●
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NFC VIP Kort
Kontaktløs betalingskort
4+0 farve:

Priser er ex. leveringsomkostninger og moms
Der tages forbehold for trykfejl og prisændringer

Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering

Betalingskort med NFC Chip

NFC Armbåndschip 
Kontaktløs betalingschip
4+0 farve:

Pengevægt for mønter og sedler

Varenr. Materiel 

05220 Pengevægt for mønter og sedler 
14013/14  Levering og afhentning hverdage 06.00 - 16.00 

 mønt- og seddelvægt



 Transport, servicemedarbejdere

Transport, servicepersonale og slamsugning  

Varenr. 

14011/12

Materiel 

09000 Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l. 
spildevandstank 6000 l. og højtryksrenser 

09005 Slamsugning hverdage fra 06.00 - 16.00 med slamsuger m/vandstank 3000 l. 
spildevandstank 10.000 l. og højtryksrenser (stor slamsuger) 

09015 Servicemedarbejder uden bil hverdage fra 06.00 - 16.00 

09030 Aften- og weekend tillæg 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage 
servicepersonale, transport og slamsugning

09025 

Servicemedarbejder uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

Servicemedarbejder med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

09016

09017

09018 Servicemedarbejder med bil hverdage fra 06.00 - 16.00 

14013/14 Levering og afhentning med servicebil hverdage fra 06.00 - 16.00 

Levering og afhentning lastbil med fejeblad hverdage fra 06.00 - 16.00 

14040 

14041

14042

14039

Transport og serviceudkald hverdage 16.00 - 06.00 samt lørdag - søndag og helligdage 
+ alm. timetakst og aften- og weekend tillæg

Servicetekniker uden bil hverdage 06.00 - 16.00

Servicetekniker med bil hverdage 06.00 - 16.00

Servicetekniker uden bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

Servicetekniker med bil excl. kost og logi op til 12 timer pr. døgn incl. kørsel

14100/01 Levering og afhentning med forvogn/kærre fra 06.00 - 16.00

14102/03 Levering og afhentning med blokvogn fra 06.00 - 16.00

14104/05 Levering og afhentning med gardin trailer fra 06.00 - 16.00

14106/07 Levering og afhentning lastbilfrysetrailer hverdage 06.00 - 16.00

Priser er ex. forsikring, track & trace, miljø/dieseltillæg, transport og moms 
Eksprestillæg 500,- på ordrer modtaget senere end 12 dage før levering
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SALGSAFDELING TLF. 70 20 18 16 • FAX 98 23 23 95 • SALG@GODIK.DK • WWW.GODIK.DK

POWER

Godik Nord/Midtjylland
40 35 74 20

Godik Sønderjylland/Fyn
23 31 36 18

Godik Sjælland
61 62 18 16
Godik Betaling & netværk
20 70 18 16

Godik Power
72 40 18 16

POWER

betalingsløsninger & 
netværk
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