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Gældende fra 1. april 2022

Dankort abonnement
Priserne for en Dankort aftale er reguleret ved lov. Derfor regulerer Nets det årlige Dankort abonne-
ment jf. §123, stk. 5 i Lov om betalinger.
Du betaler abonnement pr. fysisk salgssted med samme CVR-nr./ejer.

Prismodel for Dankort FAST
Med Dankort FAST betaler du et fast gebyr hver måned. Prisen fastlægges ud fra en kombination af 
antallet af transaktioner inden for de seneste fire kvartaler, dvs. din placering i prisgruppe 1-10, og din 
gennemsnitlige salgspris.
Ændres din placering i hhv. prisgruppe 1-10, eller ændrer din gennemsnitlige salgspris sig, vil din 
abonnementspris ligeledes ændre sig.
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Dankort FAST

Pris-
gruppe

Maks. antal årlige 
transaktioner

Månedspris: Gns. salg-
spris under 175 kr.

Månedspris: Gns. salg-
spris over 175 kr.

1 499 111 kr. 150 kr.

2 4.999 177 kr. 239 kr.

3 9.999 714 kr. 963 kr.

4 24.999 764 kr. 1.031 kr.

5 49.999 1.406 kr. 1.898 kr.

6 99.999 2.018 kr. 2.752 kr.

7 199.999 3.526 kr. 4.760 kr.

8 399.999 7.073 kr. 9.549 kr.

9 799.999 11.073 kr. 14.949 kr.

10 Intet maks. 22.248 kr. 30.034 kr.

*Det er en mulighed at tilvælge kvartalsvis betaling i stedet.



Prismodel for Dankort PROCENT
Med Dankort PROCENT betaler du en procentdel af salgsprisen pr. solgt vare. Den fastlægges 
udelukkende på baggrund af antallet af transaktioner inden for de seneste fire kvartaler.
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Dankort PROCENT

Pris-
gruppe

Maks. antal årlige 
transaktioner

Transaktionsgebyr pr. solgt vare (%)

1 499 0,4591 %

2 4.999 0,4132 %

3 9.999 0,3214 %

4 24.999 0,2296 %

5 49.999 0,2020 %

6 99.999 0,2020 %

7 199.999 0,1837 %

8 399.999 0,1837 %

9 799.999 0,1561 %

10 Intet maks. 0,1561 %



Opkrævning af abonnement
Dit Dankort abonnement opkræves månedligt bagudrettet, med mindre du vælger en kvartalsvis 
opkrævning. Beregningen er baseret på antallet af transaktioner din forretning har haft de seneste 4 
kvartaler. Abonnementet trækkes automatisk og vil fremgå af dit kontoudtog, så du skal ikke bekymre 
dig om at få betalt en faktura.

Nye forretninger
Nets udregner din placering i prisgruppe 1-10 ud fra antal transaktioner 4 kvartaler tilbage. Op-
krævningen baseres på det antal transaktioner, forretningen har haft i den periode, den har eksisteret. 
Nye forretninger kan derfor få en noget lavere abonnementspris i løbet af de første kvartaler end efter 
3-4 kvartaler.

Ved ophør
Hvis din forretning ophører, vil du umiddelbart efter ophør blive afregnet for det igangværende kvartal. 
Abonnementets størrelse udregnes ud fra antal transaktioner de seneste 3 afsluttede kvartaler plus 
det igangværende kvartal.

Øvrige priser
• Statistisk materiale, telefonisk rådgivning mv.: 785 kr. pr. påbegyndt time
• Rådgivning om tekniske løsninger mv.: 1.335 kr. pr. påbegyndt time
• Kopi af betalingskortaftale for Dankort: 240 kr.
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