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Gratis oprettelse
Kassesystem
Betalingsterminal
Bonprinter
Pengeskuffe

Software Licens
Gratis email og telefon support
Gavekortsystem
Backend administration
Lager styring

Mobilpay
Kontaktløs- og Mobilbetaling
Alle gængse kort
Certifikater
Sikkerhed og opdateringer

Danmarks billigste betalingssystem - Alt inklusiv - Ingen binding, ingen oprettelsesgebyr

ALT HVAD DU SKAL BRUGE KUN 499 DKK PR. MD. 
Prøv det gratis i 30 dage!

Vi har alt hvad du skal bruge til din
restaurant og mere til!

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

DBS 380HERO
DBS380HERO har en af verdens absolut hurtigste 15” touch 

skærme. Systemet er specielt udviklet til restauranter med en stor 
kundestrøm. DBS380HERO hjælper dig med at holde styr på
bestillinger, samt levering og afregning til de enkelte borde.

Opkoblingen til køkkenprinteren sørger for at personalet altid er ajour 
med bestillingerne inde fra Restauranten.

Vores POS-løsning kører på den nyeste teknologi indenfor
betalingssystemer hvilket betyder at det er muligt at tilbyde

kunden alle former for betaling.

499 DKK
Din kampagne pris kun:

Prisen på 499 DKK gælder de første 6 måneder af 
aftalen, herefter vil prisen være kun 799 DKK Pr. 
måned. - Gebyr pr. transaktion fordelt på neden-

stående korttyper:
DanskeKort Debit og Kredit: 1,00 %

Udenlandske kort: 1,75 %
Ingen skjulte gebyrer, abonnementer eller licenser!

Pr. Måned.

DBS 747SIDEKICK
DBS 747SIDEKICK passer perfekt til den mindre

restaurant hvor plads og fleksibilitet er efterspurgt.

Den indeholder nøjagtig samme software som storebroren 
380HERO således at den kan bruges af alle typer

restaurationer, cafeer o. Lign. DBS 747SIDEKICK kan med sin 
kompakte løsning, tilsluttes direkte via WI-FI overalt.

399 DKK
Din kampagne pris kun:

Prisen på 399 DKK gælder de første 6 måneder af 
aftalen, herefter vil prisen være kun 699 DKK Pr. 
måned. - Gebyr pr. transaktion fordelt på neden-

stående korttyper:
DanskeKort Debit og Kredit: 1,00 %

Udenlandske kort: 1,75 %
Ingen skjulte gebyrer, abonnementer eller licenser!

Pr. Måned.

DBS KØKKENPRINTER
DBS køkkenprinter indikerer en bestilling både med 

rødt lys og biplyd. Derudover er den vand og 
olie afvisende, samt utrolig nem at rengøre. 

Perfekt når den skal bruges i et køkken.

99 DKK
Din kampagne pris kun:

Pr. Måned.
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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!


