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Vi tilbyder accept af:Nets Denmark A/S
Merchant Services
nets.dk/payments

Få et skarpt tilbud fra Nets
Fødevare Danmark og Nets har indgået et samarbejde, der gør det let for dig at være butiks-
ejer. Med Nets får du én komplet betalingsløsning, med alt du har brug for, til at tage imod 
betalinger. Du får attraktive priser på både kortaftale og betalingsterminaler. Aftalen giver 
også adgang til en række andre fordele - helt gratis.

Lad os hjælpe dig hurtigt i gang med din samlede betalingsløsning fra Nets. Ring på: +45 88 777 001  og vores 
servicemedarbejdere sidder klar til at hjælpe dig gennem processen. Ønsker du at blive ringet op, når det passer dig, 
så send os en e-mail på: ms-partnerleads-dk@nets.eu.

> Bestil surcharge

Vi er altid klar til at hjælpe dig

Har du spørgsmål til aftalen, er du velkommen til at sende en mail til: 
Peter Lærke Johannessen 
pljoh@nets.eu 

MEDLEMSTILBUD 

Få adgang til alle de mest populære betalingskort

Med Nets kan du modtage betalinger med de 
mest populære betalingskort i verden. Det omfatter 
blandet andet Visa, Mastercard, JCB og UnionPay, 
hvor du med aftalen får både gratis oprettelse, 
slipper for månedsgebyret samt sparer op til 
50 % på serviceafgifter. Du har også altid mulighed 
for at tilføje Dankort til aftalen, der sikrer endnu 
lavere gebyrer, samt American Express.

Vælg den helt rette terminal til dine behov 

Tager du altid imod betalinger over disken er den 
stationære iCT250 betalingsterminal perfekt til din 
forretning. Pris: 276 kr./mdr.

Har du derimod behov for at kunne tage imod 
betalinger andre steder, eller tage terminalen med 
ud til kunden, er den mobile iWL250 3G den rette 
betalingsterminal. Pris: 327 kr./mdr. 

*Oprettelsesgebyr for leje af terminaler 399 kr.

Kom hurtigt og let i gang

Du får ekstra fordele - helt gratis

Når du opretter kortaftalen, får du samtidig adgang til 
en række fordelagtige services - kvit og frit. Med 
MyPayments appen får du fuldt overblik over din 
forretning og vigtig viden om dine kunder. Du kan 
se alle dine transaktioner, udvikling i din kort-
omsætning og hvornår du har mest travlt. Brug 
indsigten til at optimere din forretning med nye 
tiltag. Læs mere om MyPayments.

Du får også adgang til onlineportalen MyNets, hvor 
du bl.a. kan se alle betalingsdata, lave hurtige 
søgninger på transaktioner og se afregnings-rapporter.

Med aftalen kan du også tilføje Surcharge helt gratis. 
Minimér omkostningerne ved at lade kunder, der 
betaler med firmakort, eller kort udstedt uden for EU, 
betale gebyret.
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