Infobrev nr. 3
28. maj 2017

Udbetaling (vinderkupon, kort og voucher)

Når en spiller har en kupon til udbetaling, skal der altid fremgå
teksten Udbetaling på kuponen, for at butikken må udbetale.

Kuponer til udbetaling kan være:




Vinderkupon fra Bet *** Udbetaling ***
Udbetaling fra kort Udbetaling
Voucher Udbetaling af voucher

På kasseafstemning står minus-tal: Live kupon – udbetaling og
Udbetaling af kupon.
Disse 2 minus-tal danner ikke alene billede af direkte kontantudbetalinger til spillere. I disse minus-beløb ’gemmer’ der sig også
Udbetaling til terminal, hvis en spiller benytter vinderkupon til at få
udbetalt til terminalen (kan derefter spille videre) i stedet for at få
udbetalt gevinsten kontant ved kassen.
Vigtigt til Jer der laver afregninger i butikker:
Godtgørelsen til butikken kan ikke gives alene ud fra de 2 minustal. Man skal sammentælle alle kuponer med ’Udbetaling’ (fra Bets,
kort og voucher) for at finde beløbet.
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Disse 2 minus-beløb dannes ud fra
udbetalinger.

Når en kunde har en vinderkupon, og skanner
den på terminalen, så gives der disse 2
valgmuligheder:


Benytte til videre spil
Beløbet udbetales til terminalen
(medregnes i minus-tal i kasseafstemning),
og kunden kan spille videre.



Udbetaling
Ny kupon udskrives hvorpå der står
**Udbetaling** (medregnes i minus-tal i
kasseafstemning), og kunden får sin
gevinst udbetalt ved kassen ved aflevering
af kupon.

Eksempel på vinderkupon, hvor
der er valgt Udbetaling:
Kunden går til kassen for at få
udbetalt beløbet mod aflevering
af kupon.
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Dette er en værdikupon for kunden.
Kunden kan benytte værdien på
kuponen til at spille videre.
Denne kupon alene danner ikke
grundlag for udbetaling til kunden.

Kunden kan lave flere kopier af en
voucher, men kun den nyeste
indeholder værdien.
De øvrige bliver værdiløse.

Kunden ønsker at få udbetalt
værdien af en voucher:






Butikken skanner Admin-kort
Voucher skannes
Der kan vælges Udbetaling – og
ny kupon dannes, hvorpå der
står ’Udbetaling af voucher.
Nu kan kunden få udbetalt
beløbet og butikken gemmer
begge kuponer.

Eksempel på kupon, hvor kunden har ønsket at få
udbetalt beløb fra kundekort.
Kupon er stemplet med Udbetaling og kunden går til
kassen for at få udbetalt beløbet mod aflevering af
kupon.
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