
Betal i egen 
valuta®

Velg egen valuta for bedre oversikt og 
brukervennlighet. 

Hvert år bruker millioner av internasjonale reisende 
penger på hoteller og restauranter i utlandet. På grunn 
av dette har flere virksomheter måttet akseptere flere 
og flere transaksjoner gjort via Visa® og MasterCard®

fra kort utstedt i utlandet.

Vår tjeneste for valutaveksling er en sikker løsning som 
gir hotellene mulighet til å tilby sine internasjonale 
gjester å betale i den valutaen de er vant med og 
forstår best fra før – sin egen lokale valuta.

Med denne tjenesten kan hotellene i tillegg tjene 
ekstra på hver transaksjon som inkluderer 
valutaveksling. I tillegg tilbyr vi et nettbasert 
rapporteringsverktøy som gjør at hotellene kan spore 
og håndtere internasjonale transaksjoner, ta seg av 
tilbakeføringer og regne ut hvor mye inntekter som 
genereres gjennom tilbudet om valg av valuta. 

Erfarne hoteller som ser fremover, ser også etter nye 
måter å forbedre gjesteopplevelsen på, redusere 
kostnader og generere ekstra inntekter. Ved å tilby en 
tjeneste for valutaveksling, kan hotellene oppnå disse 
målene. 

POS-terminalen vil tilby kortinnehaver å 
betale for kjøpet i enten egen valuta (det 
blir opplyst om kursen) eller i lokal valuta

Hvordan fungerer valutaveksling

Terminalen autoriserer 
transaksjonen i valgt valuta

Kvitteringen viser gjestens valg av 
valuta, og stemmer overens med 

gjestens kontoutskriften 
vedkommende mottar fra 

kredittkortet.

Gjestens 
fordeler

Forbedret oversikt. 
Gjestene kan se nøyaktig 
beløp i sin egen valuta ved 
betalingstidspunktet og på 
kontoutskriften.

Velinformerte kjøp. 
Internasjonale reisende får 
lettforståelig informasjon 
når de skal handle.

Enklere håndtering av 
reiseregninger for 
forretningsreisende

Garanti for best pris sikrer 
at gjesten alltid får best 
tilgjengelige pris.

Hotellets 
fordeler

Tiltrekk deg nye, 
internasjonale gjester

Forbedre 
gjesteopplevelsen og øk 
lojaliteten

Reduser antall 
tilbakeføringer

Ny inntektskilde

Garanti for 
beste pris

Garanti for beste pris 
tilgjengelig sikrer at gjesten 
alltid får best mulig pris. Om 
gjesten velger å betale i egen 
valuta, og deres banks 
valutakurs for transaksjonen er 
bedre, vil garantien sørge for at 
de får refundert 150% av 
forskjellen.


