
 

Prisliste Nokas Værdihåndtering A/S 

Værditransport  Pris 

Afhentning på hverdage inkl. lørdage pr. afhentning ved 1 gang ugen (fast) pr. lo-
kation                                                                            

Kr. 295,00 

Afhentning på hverdage inkl. lørdage pr. afhentning hver 14 dag (fast) pr. loka-
tion                                                                          

Kr. 395,00 

Afhentning på hverdage inkl. lørdage pr. afhentning ved 1 gang måneden (fast) 
pr. lokation                                                                            

Kr. 795,00 

*Levering af byttepenge pr. levering i forbindelse med afhentning pr. 11 kg                                Kr. 115,00 
*Byttepenge er fra Nokas lager og der kan bestille mønt i ruller og sedler i 10 stk. pakker.  
 

Kontanthåndtering  Pris 

*Optælling pr. pengepose maks. indeholdende kr. 25.000; Må ikke indeholde 
mønt            

Kr. 30,00 

**Optælling pr. møntpose maks. indeholdende kr. 6.000; svarende til ca. 6 kg. 
Må ikke indeholde sedler                                           

Kr. 39,00 

*Fremmed valuta skal pakkes i separat pengepose.  
**Transport af mønt må maksimalt udgøre 33 kg pr. afhentning/levering pr. butik, dette af hensyn til 
bilens kapacitet og chaufførens arbejdsmiljø.  
 

Forbrugsvarer  Pris 

Labels pr. pakke 250 stk.                                                                                                                          Kr. 300,00 

Pengeposer pr. pakke 250 stk.                                                                                                                Kr. 325,00 

Samleposer pr. pakke 250 stk.                                                                                                                Kr. 650,00 

Møntposer pr. pakke 250 stk.                                                                                                                 Kr. 1.095,00 
 

Gebyrer  Pris 

Opstartsgebyr Kr. 3.500,00 

Gebyr ved maks. beløb overskredet i pengepose/møntpose Kr. Ekstra posepris 

Gebyr ved difference Kr. 35,00 

Gebyr ved falske eller farvede sedler Kr. 125,00 

Gebyr ved fremmedlegeme i pengepose Kr. 35,00 

Gebyr ved sedler med ombuk Kr. 35,00 

Gebyr ved poser rullet sammen Kr. 35,00 

Gebyr ved sedler samlet med klips/elastik Kr. 35,00 

Gebyr ved bortkommet chip Kr. 5.000,00 
 
Alle priser er ekskl. moms 
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