
 

 
Branschens enda kassa med 
inbyggd betalning 
 

Låt oss presentera Wavy Checkout. Kassa och betalning på ett helt nytt 
sätt. 
För salongen innebär det att jobba trådlöst, med allt-i-ett och lägre 
kostnader. 
Ta betalt med Swish eller kontant. 
  

 
 

Wavy Checkout - en unik lösning som sitter ihop 

 
• En support och en faktura 
• Allt-i-ett: kassaregister och betalning med Swish 

(Swish-nummer ingår!) direkt från bokningen 
• I dator, mobil eller läsplatta 
• Kassan certifierad av Skatteverket 

 
 
 

 

 

 
 
 
 

  

”Vi slipper kortläsare 
och kassaapparater 
på disken och kan ta 
betalt av kunden 
direkt i stolen” 



 
 
 
 

Priser Wavy Checkout 
 
Se hur du kan sänka din månadskostnad 
 

Kassa: 
99 kr per bolag (org nummer) i månaden.  
 

Betalning: 
199 kr/bolag (org nummer) i månaden. Transaktionsavgifter tillkommer: för Swish 2.20 kr 

Räkneexempel för betalningar. 
En dagskassa på 3 000 kr, fördelat på 6 betalningar á 500 kr: Månadskostnad 199 kr, 
transaktionskostnad (Swish) 264 kr, totalt 463 kr i månaden.  
 
Dessutom: 

• Bokning Wavy Business endast 199 kr/månaden per användare (personal) inkl 
SMS.  

• Ingen bindningstid 
 

 
 
 
Anmäl ditt intresse idag! 
 
Är du intresserad av Wavy Checkout så maila oss genast på info@get-wavy.com eller ring 
076 686 11 25. 
 
Då berättar vi mer och kan tipsa om bästa lösningen för din salong. 
 
 
 

  

mailto:info@get-wavy.com


 

 

 

Vanliga frågor 
 

Hur lång bindningstid är det? 
Wavy har ingen bindningstid, avsluta när du vill. 

Behöver jag skaffa Swish hos banken? 
Nej, ett Swish-nummer ingår i vår betalningslösning (Swish Handel), så du behöver inte göra 
någonting - bara ange det kontonummer som du vill ha in pengarna på.  

Jag har redan en kortdosa, kan jag använda den? 
Ja, du kan fortsätta använda den om du vill. Du kommer dock att upptäcka att det är betydligt 
enklare, säkrare och (oftast) billigare att använda Swish. Kortdosan används fristående och är 
inte kopplad till kassan - du slår in beloppen manuellt. 

Hur kan det vara så billigt? 

Vi har målsättningen att göra det enklare och mer lönsamt att driva salong. Vår prissättning 
reflekterar ambitionen att vara den ledande salongstjänsten i Europa (och vi startar hemma i 
Sverige).  

Finns det presentkort? 
Inte än, men det kommer. 

Finns det lagerfunktion? 
Inte än, det kommer. Vi har inte heller stöd för produktknappar ännu, utan en vara slås in med 
sitt belopp. 

Jag har anställda - finns det stöd för löneutbetalningar? 
Inte ännu, men det kommer så småningom.  

Vi är en blandning av hyrstolar och anställda. Funkar det? 
Ja visst. Ni kan växla mellan olika företag när ni tar betalt. Och ni får varsin faktura från oss. 

Vilken hårdvara behöver jag? 
Du kan sköta bokning, kassa och betalning från mobil, surfplatta eller en dator. För att skriva ut 
kvitton behövs en skrivare som kan anslutas till enhetens operativsystem (för iPhone & iPad 
behövs en AirPrint kompatibel skrivare, för en Android mobil en skrivare för Google Cloud 
Print. En vanlig A4 skrivare funkar bra, finns från ca 500 kr och uppåt). Kunderna får digitala 
kvitton, som de hittar i sin bokningshistorik, så de flesta är nog glada att slippa pappret. 
Skatteverket kräver dock att du kan skriva ut Z- och X-rapporterna. För att ändra priser och 
göra andra inställningar behöver du tillgång till surfplatta eller dator.  

 

 

            

Wavy AB. Besök oss på wavybusiness.se. 
Adress: Söderväg 5C, 621 58 Visby. 

Telefon 076 686 11 25 


