
Wash Control™ er udviklet af:

Kontantfrit betalingssystem til vaskerier



Kontantløst vaskeri med fordele
Wash Control er udviklet specielt til vaskerier i udlejningsejendomme, 
ejerforeninger og fællesvaskerier. Det kontantfri betalingssystem gør hverdagen 
nemmere for dig og dine lejere. 

Vi hjælper med opsætning af betalingssystemet og telefonisk support, mens 
vores servicepartnere installerer og servicerer maskinerne. Brugerne betaler med 
mobilen eller et vaskerikort, og du følger driftsstatus og omsætning via din online 
partnerportal. 

Oplev fordelene ved et kontantløst vaskeri

•  Slip for indbrud og besværlige møntautomater
•  Undgå dyre driftsstop og utilfredse lejere
•  Følg din omsætning og driftsstatus online
•  Juster priser og start maskiner online



Online styreboks for optimal drift
Wash Control fungerer gennem en styreboks, hvor I kan tilknytte 1-6 enheder 
(vaskemaskiner/tørretumblere). Vaskerisystemet er fleksibelt og I kan udvide jeres 
kapacitet løbende, hvis I får behov for at tilkoble flere enheder.  

Styreboksen kan kobles på de fleste almindelige husholdsningsmaskiner og større 
industrielle vaskemaskiner og tørretumblere. I kan differentiere priser og driftstider 
for de tilkoblede maskiner, så hver enhed har sin egen opsætning.   

Hurtig hjælp alle hverdage

Styreboksen er koblet op på en fast internetforbindelse, så I undgår dyre og 
forstyrrende driftsstop. I sørger for internet og montering af styreboksen.

Hvis I får brug for hjælp, kan I ringe eller skrive til os alle hverdage.



MyWallet-løsning - Den digitale vaskerikonto
MyWallet.dk er den digitale vaskerikonto til Wash Control. Brugerne kan bl.a. 
se deres forbrug og aktivere automatisk optankning, så der altid er penge på 
kontoen. I vaskekælderen betaler de med et vaskerikort eller sender en SMS 
for at starte maskinen. 

Brugerne kan booke vaskemaskiner og tørretumblere på MyWallet.dk, så de kan 
vaske deres tøj når det passer dem. Hvis lejerne fraflytter lejemålet, så kan de få 
udbetalt restbeløbet på vaskerikontoen til deres bankkonto. 

MyWallet.dk giver brugerne adgang til at...

•  Se deres forbrug online
•  Aktivere automatisk optankning
•  Booke vaskemaskiner og tørretumblere
•  Få udbetalt restsaldo ved fraflytning



MobilePay-løsning - Scan QR-kode
Beboerne benytter Wash Control ved at scanne den unikke QR-kode i vaskeriet 
med deres MobilePay app. De behøver ikke at oprette en digital vaskerikonto eller 
registrere sig, men betaler og starter vaskemaskiner og tørretumblere via 
QR-koder. 

MobilePay-løsningen er til dig der vil have en nem og fleksibel vaskeriløsning, 
som alle har adgang til at benytte via MobilePay. Prisen pr. vask er inklusiv 
driftsomkostninger, og lejerne får en kvittering via MobilePay.

MobilePay giver brugerne adgang til at...

• Starte maskiner uden oprettelse via MobilePay app
• Få kvitteringer via Mobilepay appen

N.B. Det er ikke muligt at anvende Wash Controls vaskeribooking ved brug af 
MobilePay-løsningen.



Overblik 24/7 på din partnerside
Du får fuldt overblik over dit vaskeri på din online partnerside til Wash Control. 
Du kan bl.a. se den aktuelle driftsstatus, så du slipper for at køre ud til vaskeriet. 
Hvis du har flere vaskerier, så kan du se dem alle via det samme login.

Partnersiden giver dig indsigt i omsætningen i dine vaskerier, og du kan trække 
rapporter for bestemte perioder. Du kan også starte maskinerne hjemme fra 
computeren eller mobilen, hvis lejerne har problemer. 

Din omsætning udbetales til din bankkonto én gang i måneden, og du modtager 
et elektronisk bilag på din partnerside. 

Sikker betaling for alle

Pay4it er godkendt af Finanstilsynet til sikker opbevaring af dine og dine lejeres 
penge. Wash Control lever dermed op til de højeste sikkerhedsstandarder.  



Priser - Udstyr & driftsomkostninger
Det er nemt og billigt at komme i gang med Wash Control. Opstartsomkostninger-
ne inkluderer en styreboks til jeres vaskemaskiner og tørretumblere. I slipper for 
abonnement og betaler kun driftsomkostninger pr. vask.

  Hardware* 
  Styreboks (max. 6 enheder)  Kontakt for pris

  Driftsomkostninger*
  Driftspris pr. vask/tørring  3 kr./stk. 
  * Alle priser er eksklusiv moms

Kontakt os for at høre mere om Wash Control.

Telefon 2681 5500
Email info@pay4it.dk


