TILBUD PÅ
KORTAFTALE

Den rigtige betalingsløsning til din forretning
Vi hos HORESTA og Nets fortsætter det gode samarbejde, der gør det let for dig at
tage imod betalinger hvor som helst, når som helst. Du får attraktive priser på din
kortaftale og samtidig adgang til en række andre fordele - helt gratis.
Få adgang til alle de mest populære betalingskort

Du får ekstra fordele - helt gratis

Uanset hvilket kort, dine kunder har som
favorit, kan du tage imod betalinger med en
kortaftale hos Nets. Vi har sørget for en aftale, der
inkluderer: Visa, Mastercard, JCB og UnionPay.
Derudover får du med aftalen gratis oprettelse,
betaler 0 kr. i månedsgebyr og sparer op til 50 % på
serviceafgifter. Har du brug for at tage imod andre
kort, kan du let tilføje det til din aftale. Tilføj fx
Dankort, der sikrer endnu lavere gebyrer, eller
American Express.

Når du opretter kortaftalen, får du samtidig gratis
adgang til vores prisvindende MyPayments app.
Appen giver dig fuldt overblik over din forretning, alle
dine betalinger og indsigt i udviklingen. Du får også vigtig
viden om dine kunder, som du kan bruge til at optimere
din forretning.

Med aftalen kan du også tilføje Surcharge helt gratis.
På den måde kan du minimere omkostningerne, når du
lader kunder, der betaler med firmakort eller kort
udstedt uden for EU, betale gebyret.

Medlemspriser pr. transaktion
For forretninger med en omsætning på 6-15 mio. kr. årligt på
internationale kort.
Korttype

Serviceafgift debet

Kredit

Visa & Mastercard private kort (lokale)

0,35 %

0,65 %

Visa & Mastercard private kort (EU)

0,90 %

0,90 %

Visa & Mastercard ikke-EU og firmakort

1,99 %

1,99 %

JCB & UnionPay

1,99 %

1,99 %

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

DCC gør det muligt for dig at lade dine udenlandske
kunder betale i deres egen valuta, når de handler hos
dig. Du får 1,20 % af købsbeløbet i kommission.

Kom godt i gang - vi hjælper dig gennem hele processen
Lad os hjælpe dig hurtigt i gang med din betalingsløsning fra Nets. Ring på: 29 48 79 51, og vi sidder klar til at
hjælpe dig gennem processen. Ønsker du at blive ringet op, når det passer dig, så send en e-mail til:
ms-partnerleads-dk@nets.eu.

Nets tilbyder accept af:

Samarbejde mellem:

