
1. Ruilt u een oude betaalautomaat om? 
U vindt in de doos van uw nieuwe automaat een UPS 
retour-sticker. 
Retourneert u enkel uw betaalautomaat?
U ontvangt een lege retourdoos met daarin een UPS 
retour-sticker.

2. Gebruik de retoursticker en de doos van de nieuwe 
automaat voor de retourzending.

3. Druk eventueel uw dagafsluiting op de oude 
automaat af.

4.  Zet de betaalautomaat volledig uit door de rode 
knop ingedrukt te houden.

5. Leg de automaat, inclusief kabels en toebehoren, in 
de dood van de nieuwe automaat. Sluit de doos 
goed af.

6. Plak de UPS retoursticker op de bovenkant van de 
doos.

7. Maak een afspraak met uw lokale UPS kantoor om 
de betaalautomaat op te laten halen of breng deze 
zelf naar een UPS afleverpunt. Kijk op www.ups.com 
voor meer informatie.

8. Bewaar de trackingcode van de zending voor uw 
eigen administratie.

Retourneer de terminal binnen 7 dagen.
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Return the terminal within 7 days.
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1. Are you replacing an old terminal?
You will find a UPS return sticker in the box of your 
new terminal. 
Do you only want to return your terminal?
You will receive an empty return box containing a UPS 
return sticker.

2. Use the return sticker and the box of the new terminal 
for the return shipment.

3. Print your end of day report.
4. Turn off your terminal completely by pressing the 

red button with the X on it.
5.  Put the terminal, including the cables and other 

parts in the new terminal's box. Make sure to seal 
the box properly.

6. Stick the UPS return sticker on the top of the box.
7. Make an appointment with your local UPS office to 

have the payment terminal collected or bring it to a 
UPS delivery point yourself. Visit www.ups.com for 
more information.

8. Please note the tracking number of the shipment 
for your own adminstration.




