
 
 
 

 
 
Prisstruktur ændring pr. 1. maj 2020 
 
 
Place2Book er stedet hvor alle arrangører, professionelle, offentlige og private, nemt, enkelt og 
hurtigt kan oprette arrangementer, modtage tilmeldinger og/eller sælge billetter. 
 
Det er vigtigt for os, at alle de funktioner som du har brug for som arrangør, er til din disposition, 
så du får den helt rigtige løsning til dit arrangement - derfor er alle funktioner åbne for dig, 
uanset billetpris.  
 
Place2Books billetsystem indeholder en lang række basis, samt avancerede funktioner (1), som 
gør at du altid vil kunne finde lige præcis den opsætning, som passer dig bedst. Men det er ikke 
nok for os og for vores kunder.  
 
Place2Book bestræber sig på, at gøre det nemt, enkelt og hurtigt at bruge vores system. 
Diverse lov- og gebyrændringer gennem tiden har sat sine spor i vores prisstruktur, hvilket har 
gjort det indviklet at gennemskue vores priser. Det vil vi gerne lave om på. 
 
Vi er derfor glade for at kunne meddele, at vi pr. 1. maj har følgende 3 pristyper: 
 
 
Free - DKK 0,00 i gebyr + 0% i administrationsomkostninger 
Gratis betyder gratis!  
Du kan benytte dig af stort set alle Place2Books funktionaliteter, helt gratis, når der er tale om 
gratis billetter (dog ikke ved arrangementer med sal*). Det betyder, at du som arrangør af 
diverse tilmeldingsarrangementer uden billetpris, får et fuldt online system, som kan varetage 
dine behov som arrangør, helt kvit og frit.  
 
Advanced - DKK 3,95 i gebyr + 2,50% i administrationsomkostninger 
Opkræver du betaling for dine billetter, så tilgår en række omkostninger for betalingsformidling 
og administration. For at gøre det nemt, enkelt og hurtigt at overskue omkostningerne, er disse 
nu sammenfattet i et fast billetgebyr på DKK 3,95 samt et administrationsgebyr på 2,50% (2) - 
alle priser er ekskl. moms. Bemærk, har du derudover brug for en række særlige ydelser som 
huske SMS, reklamefri billet, m.m. er priser summeret i vores prisoversigt (3). Du skal ikke gøre 
noget særligt for at blive advanced kunde. Det sker helt automatisk, nemt, enkelt og hurtigt, så 
snart du opretter et betalingsarrangement.  
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Har du ønske om at omkostningerne sendes videre til billetkøberne, kan dette ske nemt, enkelt 
og hurtigt under arrangementets indstillinger.  
 
Når de nye priser træder i kraft, vil man nemt, enkelt og hurtigt, kunne flytte omkostningerne 
over på billetkøbere, gældende for både nye som eksisterende arrangementer. Vi sender en 
nyhed ud omkring dette ultimo april. 
 
 
Enterprise - efter aftale 
En række af vores kunder har brug for helt særlige tilpasninger, som sal-oprettelse, API 
integration eller arrangørtilpasset udvikling af billetsystemet. For dem er det muligt at indgå en 
samarbejdsaftale. Kontakt vores salgsafdeling på sales@place2book.com 
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Noter: 
(1) Place2Book inkluderer en lang række basis- samt avancerede funktioner, som gør det 

nemt, enkelt og hurtigt for dig som arrangør, at finde den helt rette opsætning til dit 
arrangement. Herunder; 

● Nem oprettelse - 5 min. og du kan sælge billetter online på alle platforme 
● Fleksibelt (Tilpas dit arrangements opsætning til lige præcis dit behov - 

også efter salg på arrangementet er startet) 
● Scan dine billetter eller benyt simpel gæsteliste (enten på mobil eller 

scanner) 
● Tilkøb - Opret produkter og ydelser for mersalg 
● Sikkert - Alle oplysninger og betalinger håndteres efter de gældende 

sikkerhedskrav for betalingshåndtering  
● Gør det selv sal - Opret din egen sal (borde, nummererede pladser m.m.) 
● Standard API (kontakt api@place2book.com) 
● Trappepriser (periodiserede priser) 
● Integration til eksterne portaler som f.eks. KultuNaut / Gaffa 
● Gratis mobilbillet 
● Gentagende arrangementer 
● Gavekort 
● Rabatkuponer 
● Rabatkoder 
● Kontantsalg 
● Venteliste 
● Billetagent (få andre til at sælge dine billetter) 
● Flerbrugersystem med forskellige brugerniveauer  
● Design af eget salgsforløb 
● Arrangør dashboard med live update - Alle væsentlige info samlet et sted 
● Mulighed for løbende udbetaling 
● Mulighed for tilpasset API 
● GDPR - automatisk anonymisering  
● Og meget mere - Kontakt os gerne på support@place2book.com, så 

hjælper vi dig hvis du har brug for opsætning af dit første arrangement. 
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(2) Billetgebyr på DKK 3,95 ekskl. moms afregnes pr. billet. Derudover tillægges 2,50% af 

totalbeløb (billetpris + ydelser) pr. billet til dækning af administrationsomkostninger. 
Eksempel: Et køb inkluderer en billet til DKK 150,- samt en mad- og drikkekupon til DKK 
50,-, i alt DKK 200,-. Hertil vil blive tillagt DKK 3,95 ekskl. moms i billetgebyr (DKK 4,94) 
samt 2,50% ekskl. moms i administrationsomkostninger (DKK 6,25) og den totale pris vil 
blive DKK 211,19, såfremt omkostninger er tillagt billetkøber 
 
 

Billetpris Billetgebyr inkl 
moms 

Samlet køb Admin. 
gebyr 

Billetkøber 
betaler 

Du får 
udbetalt 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

50,00 4,94 54,94 1,56 56,50 50,00 

100,00 4,94 104,94 3,13  108,07  100,00 

150,00 4,94 154,94 4,69 159,63  150,00 

200,00 4,94 204,94 6,25 211,19 200,00 
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(3) Samlet prisoversigt gældende pr. den 1. maj 2020 (priser ekskl. moms) 

 

 Pris pr. Hvem kan/skal betale 

Billetgebyr v. pris = 0 kr 0,00 kr billet Ingen 

Billetgebyr v. pris > 0 kr 3,95 kr billet Arrangør / Billetkøber 

Administrationsgebyr (af totalpris) 2,50 % billet Arrangør / Billetkøber 

Sal - pris pr. sæde  1,60 kr billet Arrangør / Billetkøber * 

Huske SMS 3,00 kr køb Billetkøber 

SMS-billet 0,00 kr køb Billetkøber 

MobilePay 2,00 kr køb Arrangør / Billetkøber 

Kreditering af køb 3,60 kr køb Arrangør / Billetkøber 

Reklamer    

Place2Book bestemmer 0,00 kr billet  

Ingen 1,60 kr billet Arrangør / Billetkøber * 

1 felt 0,40 kr billet Arrangør / Billetkøber * 

2 felter 2,80 kr billet Arrangør / Billetkøber * 

3 felter 4,00 kr billet Arrangør / Billetkøber * 

Næste 4 arrangementer vises 2,80 kr billet Arrangør / Billetkøber * 

 
* ved gratis arrangement betaler arrangør 
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