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 CleanCash® utbytesgaranti 

Retail Innovation AB erbjuder i samarbete med försäkringsbolaget Solid en 

utbytesgaranti för utvalda CleanCash® kontrollenheter med följande innehåll: 

 Omfattar certifierade kontrollenheter av Typ A, B, MultiUser C1 och MultiUser 

C1/F från Retail Innovation AB 

 Ett telefonnummer att ringa för teknisk service var som helst i Sverige med 

inställelsetid inom 24 timmar (helgfri vardag 08:00 – 17:00) 

 Fri utbytesrätt av kontrollenheten  

 Fri assistans avseende kontakter med Skatteverket för anmälan av ny 

kontrollenhet 

 Utbytesgarantin gäller i 3 år 

Förvaring och hantering av den utbytta kontrollenheten ansvarar den enskilda 

näringsidkaren för i enlighet med kraven i Skatteverkets föreskrifter. 

Utbytesgarantin är en trygghet för näringsidkaren som är bunden av kraven i 

Skatteverkets föreskrifter om användning av kassaregister SKVFS 2009:3. 

30 § ”Vid avyttring eller skrotning av ett kassaregister ska dess kontrollenhet bevaras. 

 Kontrollenheten ska i minst tolv månader bevaras på ett betryggande sätt och i sådan miljö 

som avses i  5 §. Detsamma gäller för en kontrollenhet som bytts ut för att den gått sönder 

eller om den av något annat skäl har bytts ut.” 

Detta innebär att den enskilde näringsidkaren har en skyldighet att: 

 Investera i en ny kontrollenhet om den befintliga av en eller annan anledning 

går sönder eller brister i funktion 

 På ett säkert sätt lagra den icke fungerande kontrollenheten i minst 12 

månader för möjlig inspektion av Skatteverket 

 Till Skatteverket anmäla innehav av ny kontrollenhet 

 

Med utbytesgarantin levereras en ny kontrollenhet utan kostnad inom 24 timmar* 

och anmälan om byte av kontrollenhet skickas samtidigt in till Skatteverket. 

* Inställelsetiden räknas helgfri vardag mellan 08:00 och 17:00. För fullständiga villkor, se aktuellt 

värdebevis. 

Retail Innovation AB har utvecklat olika modeller av kontrollenheten CleanCash® sedan 2006. 

Innan vår certifiering i juli 2009 har vi i Sverige under 18 månader fälttestat totalt 2.500 

kontrollenheter med verifierad problemfri drift. Vår utbytesgaranti är en bekräftelse på den tilltro 

som vi och våra kunder har till Retail Innovations teknik. 


