Prisliste for fitness og motionscentre.
Januar 2019.
Conventus Fitness er et tilkøb til Pro-pakken og indeholder adgang til:
Abonnement
Kontobetaling
Online booking
Adgangskontrol

Prisen beregnes ud fra antal aktivitets medlemmer i fitness/motion pr. år. Der afregnes i december måned
og beregnes som statistik beregning til CFR. Altså personer det har været aktive i 3 mdr. i indeværende år.
Fitness pk.
Medlemmer
< 100
150
200
250
300
350
400
450
500
550
600
700
800
900
1000

Pris
2000
2960
3900
4750
5550
6300
7000
7650
8250
8800
9300
10500
11600
12600
13500

Pro pakken:
Medlemmer
< 100
500
1000
2000
>2000

Pris pr
mdr.
160
300
425
480
580

DGI medl.
Pris pr mdr.
140
250
370
315
500

Ved flere medlemmer, kontakt Conventus for at få pris.
Licens priser for Pro pakken er angivet pr. måned og afregnes hvert år i januar måned for det kommende
år. Alle priser er inkl. moms.
Eksempel: En forening med 800 medlemmer bruger i forvejen Conventus Pro pakken og vil nu i gang med
et motionscenter. Det første år kommer der 180 medlemmer i motionscenteret og det betyder de skal
betale 3900,‐ yderligere.
Ny forening som er medlem af DGI starter Fitness med 120 medlemmer. Der skal betales 12x250 = 3000 for
Pro pakken og 2960 for Fitness, i alt. Kr. 5960,‐ pr. år. for brug af Conventus.
Oprettelse og starthjælp til modulet Abonnement

2500,‐

Oprettelse og starthjælp til modulet Adgangskontrol

2500,‐

Alle priser er inkl. moms.
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Det kan være en god ide at købe yderligere hjælp til igangsætning og undervisning, som kan foregå både
online og ved, at en konsulent kommer på besøg.

Support
Hot line og skriftlig support: Korte afklarende spørgsmål, der kan klares i vores telefon hotline med
henvisninger og forklaringer, samt skriftlige spørgsmål stillet via af den interne kontakt formular, er altid
gratis.
Kræves der længere tid, kan dette tilbydes mod betaling.
Pris pr. påbegyndt kvarter kr. 200,‐

Undervisning
Vi kan tilbyde online kursuser med brug af fjernstyringsværktøjet Team Viewer, hvor vi kan se med på din
skærm. Der kan fint deltage flere i sådan et kursus.
Det foregår på den måde, at vi viser på din skærm, eller forklarer hvordan man gør og efterfølgende gør du
det selv, samtidig med at vi ser med og kan vejlede.
Det kræver, at du har en PC med en god og stabil netforbindelse.
Headset til din telefon eller PC, så vi kan tale sammen den vej.
Der laves på forhånd en undervisningsplan med de elementer, I ønsker at lære.
Pris kr. 500,‐ i opstart inkl. 30 minutters undervisning og derefter kr. 200,‐ pr. kvarter.

Alle priser er inkl. moms.
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Betalingsgateway
Betalingsgateway pr. mdr. 186,00
Opkræves kvartalvis forud.
Prisen en inklusive 250 transaktioner pr. måned.
Ved flere end 250 transaktioner pr. måned, vil der kvartalvis bagud blive opkrævet kr. 0,32 pr. transaktion
Alle priser er inkl. moms.

Betalingskort - Nets
Dankort:
Oprettelse
Årsabonnement pr. år
Pr. transaktion

250,‐
1.1000,‐
0,54 kr. + 0,19% max. 2,50 kr

Læs yderligere her: http://www.nets.eu/dk‐da/Produkter/betaling‐med‐kort/Documents/dankort/Dankort‐
prisliste‐oevrig‐handel.pdf
Kreditkort: MasterCard, Maestro, Visa, Visa Electron, V Pay, JCB og American Express
Oprettelse
Abonnement pr. mdr.
Dansk udstedte kort
dog min. pr. transaktion

1000,‐ ( Gratis med Conventus aftale )
149,‐ ( Gratis med Conventus aftale )
1,5%
0,70 kr

Udenlandsk udstedte kort
dog min. pr. transaktion

2,35 %
1,95 kr

American Express kræver særskilt aftale.

Betalingskort - Clearhaus
Kun Visa/dankort Visa og Mastercard
Ingen abonnementspris eller oprettelse kun 1,45% af omsætningen, min. 0,60 kr. pr. transaktion.
Afregning hver uge.

MobilPay
Abonnement pr. mdr.
Pr. transaktion:

70,00 kr.
1,35 kr.

Alle priser er inkl. moms.
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