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Visa, Mastercard, JCB og UnionPay (se Nets Pay herunder).
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Billigere månedsabonnement 99 kr. på internationale betalingskort, fysisk og e-handel – normalpris 129/149,Ingen processing fee (standard 0,19 kr. pr. transaktion)
Ingen factoring fee (standard 1%) for hurtig afregning
Lavere fee end standard på dansk udstedte kort
Lavere gennemsnits-fee på udenlandsk udstedte kort
Nets Pay ’Den komplette løsning’
Prisen er 1,79 % pr. transaktion for Visa og Mastercard, og 2,9 % for JCB og UnionPay Månedspris 299,- /
md.* (lejeperiode 36 måneder) ansøg om Nets Pay med det samme på:
https://my.nets.eu/landingpage?customercode=8132Pay

Se mere info på www.nets.dk/payments
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Kontakt kundeservice, hvis du vil vide mere om betalingskortaftalen på:
Kontakt
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vil videinfo@nets.eu
mere på:
44 89 24 80
eller
Tlf. +45
Tlf. +45 44 89 24 80 eller e-mail info@nets.eu
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Nets pristilbud til medlemmer af
Dansk Detail på internationale betalingskort

Serviceafgifter i fysisk handel
Dansk udstedte kort
Omsætningsinterval
0-6 mio. kr.
Visa og MasterCard

Udenlandske udstedte kort

Omsætningsinterval
6-15 mio. kr.

Omsætningsinterval
0-6 mio. kr.

Omsætningsinterval
6-15 mio. kr.

Debet kort

Kredit kort

Debet kort

Kredit kort

Debet kort

Kredit kort

Debet kort

Kredit kort

1,02%

1,27%

1,00%

1,20%

2,20%

2,47%

1,60%

1,87%

JCB

-

-

-

-

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

UnionPay

-

-

-

-

3,75%

3,75%

3,75%

3,75%

Factoring

Der betales ikke factoringafgift

Ved omsætning over 15 mio. kr.

Individuelt prisaftale

Oprettelse af nye betalingskortaftaler

500,00 kr.

Tillæg for hasteoprettelse

350,00 kr.
99 kr. (normalt 129,00 kr.)

Måneds-abonnement

Serviceafgifter i internethandel
Dansk udstedte kort

Udenlandske udstedte kort

Omsætningsinterval
0-6 mio. kr.

Omsætningsinterval
6-15 mio. kr.

Omsætningsinterval
0-6 mio. kr.

Omsætningsinterval
6-15 mio. kr.

Debet kort og Kredit kort

Debet kort og Kredit kort

Debet kort og Kredit kort

Debet kort og Kredit kort

1,25%, min. 0,70 kr. pr
transaktion

1,25%, min. 0,70 kr. pr
transaktion

2,20%, min. 1,95 kr. pr.
transaktion

1,60%, min. 1,95 kr. pr.
transaktion

JCB

-

-

3,75%, min. 1,95 kr. pr.
transaktion

3,75%, min. 1,95 kr. pr.
transaktion

UnionPay

-

-

3,75%, min. 1,95 kr. pr.
transaktion

3,75% min. 1,95 kr. pr.
transaktion

Visa og MasterCard

Factoring

Der betales ikke factoringafgift

Ved omsætning over 15 mio. kr.

Individuelt prisaftale

Oprettelse af nye betalingskortaftaler

1.000,00 kr.

Tillæg for hasteoprettelse

350,00 kr.
99 kr. (normalt 149,00 kr.)

Måneds-abonnement

Generelt
Behandling af indsigelser

250,00 kr. pr. berettiget indsigelse fra kortholder

Afregning *)
Visa, JCB og UnionPay

2 bankdage efter transaktionens er modtaget i Nets, sendes beløbet til den aftalte bankkonto. Beløbet er til disposition på bankkontoen senest efter yderligere 2 bankdage.

Afregning *)

Ugentlig opsamling af transaktioner fra lørdag til og med fredag. Beløbet er til disposition på den aftalte konto senest
torsdag i den efterfølgende uge.

Advisering
Visa, MasterCard, JCB og UnionPay

Advisering foretages dagligt for de afregnede transaktioner. Advisering foretages uden beregning ved elektronisk
fremsendelse af PDF fil og evt. CSV fil til medlemmernes angivne mailadresser. Indholdet af adviseringen vises fordelt
pr. forretningsnummer.

Advisering

Advisering foretages ugentlig for de afregnede transaktioner. Advisering foretages uden beregning ved elektronisk
fremsendelse af PDF fil og evt. CSV fil til medlemmernes angivne mailadresser. Indholdet af adviseringen vises fordelt
pr. forretningsnummer.

*)

Mht. afregningsperioden tages der forbehold for endelig individuel godkendelse i Netss kreditafdeling.

Øvrige priser

Der henvises til Nets hjemmeside www.nets.eu
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