
fdsfdf

Med en indløsningsaftale til Visa og Mastercard fra Ditbetalingssystem.dk, der i samarbejde med en af nordens største indløser bambora, får du hurtige 
og sikre udbetalinger til din firmakonto. Uanset om du har en fysisk butik eller en webshop. - Alt inklusiv - Ingen binding, ingen oprettelsesgebyr

Få en gratis indløsningsaftale til din butik og tag imod Visa og 
Mastercard - helt enkelt!
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Debit indenlands 0.7 % - Kredit indenlands 0.7 % - IndenlandsKommercielle kort 2.25 % - Debit EEA 2.25 %
Kredit EEA 2.25 % - Kommercielle kort EEA 2.25 % - Debit uden for EEA 2.25 % - Kredit uden for EEA 2.25 %

Kommercielle kort uden for EEA 2.25 % - Alle andre kort 2.25 %

Med DBS Indløsning tilbyder vi dig en simpel og overskuelig prisstruktur med ét månedligt gebyr og ét %-gebyr på din 
kortomsætning og endnu vigtigere, så ingen panik! Den fungerer også, hvis du mister din internetforbindelse. 

Vores tilbud - dine fordele

Alle væsentlige
kort med høj sikkerhed

Tag imod mobilbetalinger 
som fx Dankort & Applepay

Hurtige udbetalinger
til dig

DBS INDLØSNING
Med en indløsningsaftale til Visa og Mastercard fra 

Ditbetalingssystem.dk, der er en af Nordens førende 
kortindløsere, får du hurtige og sikre udbetalinger til din 

firmakonto. Uanset om du har en fysisk eller en webshop.

Du betaler kun, når dine kunder anvender Visa eller
MasterCard i din butik.

Telefon: 77 344 500  -  Mail: hello@ditbetalingssystem.dk  -  www.ditbetalingssystem.dk

Ring på 77 344 500
Vi sidder klar til at hjælpe dig med vælge den rigtige løsning!

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758

0 DKK
Kom igang for kun:

I oprettelse

DANMARKS BEDSTE
indløsningsaftale får du hos Ditbetalingssystem
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Telefon: 77 344 500  -  Mail: hello@ditbetalingssystem.dk  -  www.ditbetalingssystem.dk

Ring på 77 344 500
Vi sidder klar til at hjælpe dig med vælge den rigtige løsning!

Ditbetalingssystem ApS - Sindalsvej 42A - 8240 Risskov - CVR: 39730758

Mobil
IWL 250

Din kampagne pris kun:

Applepay
MobilePay

Kontaktløs NFC
Kan modtage alle godkendte betalingskort 

Centerkort / Gavekort
24 timers ombytning support

Hurtig Udbetaling – 2 bankdage

349 DKK
Pr. Måned.

Stationær
ICT 250

Din kampagne pris kun:

Applepay
MobilePay

Kontaktløs NFC
Kan modtage alle godkendte betalingskort 

Centerkort / Gavekort
24 timers ombytning support

Hurtig Udbetaling – 2 bankdage

299 DKK
Pr. Måned.

Oprettelse 0,-
Inkl. Service, software og simkort

Transaktions gebyr:
Danske kort 1,0 %

Udenlandske Kort 1.75 %
Binding 24 måneder.

Oprettelse 0,-
Inkl. Service, software og simkort

Transaktions gebyr:
Danske kort 1,0 %

Udenlandske Kort 1.75 %
Binding 24 måneder.

Vanvittig tilbud på standalone terminaler
De første 6 måneder GRATIS!


