Sådan bliver du forhandler

Til glæde
og til gavn
Danske Spil har siden 1949 leveret spil til den danske befolkning. Tipsspillet
var det første, og siden er mange flere spil kommet til.
At være til glæde og til gavn er sjælen i Danske Spil. Til glæde for danskerne
med en række spændende og underholdende spil. Og til gavn for samfundet
med uddelingen af tipsmidlerne, som kommer fra overskuddet fra spillene.
Sidste år uddelte Danske Spil 1,22 mia. kr.
Vi er glade for din interesse for at blive forhandler af vores produkter.
I brochuren kan du læse, hvad der skal til for at blive forhandler, og hvordan
samarbejdet foregår.

GODKENDT BESTYRER
I alle butikker, der vil sælge spil, skal der være en bestyrer, som er godkendt af Spillemyndigheden. Du skal
søge godkendelse på www.spillemyndigheden.dk.

ETABLERINGSPAKKE

ØKONOMI
Provisionen på vores produkter er i de fleste tilfælde 8%
(ekskl. moms) af indskuddene. På nogle produkter er
provisionen dog afhængig af spiltypen.
Eftersom der er moms på bl.a. provisionen, er det en
betingelse for at kunne blive forhandler, at din butik er
momsregistreret.
Du betaler en ugentlig serviceafgift på 170 kr. (ekskl.
moms) pr. terminal. Og en gang om året bliver du opkrævet en forsikringspræmie på 105 kr. pr. terminal.
Inden du begynder som forhandler, skal du stille en
bankgaranti, hvis størrelse er afhængig af din forventede
omsætning.
Hvis butikken ikke allerede
forhandler vores produkter, skal du betale et
etableringsbeløb på
20.000 kr. (ekskl.
moms).

Vi tilbyder en etableringspakke
til nye forhandlere, som
indeholder alt, hvad du skal
bruge for at sælge vores spil:
• Terminal, kundeskærm,
kvitteringsprinter og
kommunikationslinje (Dette
er Danske Spils ejendom).
• Undervisning på Forhandlerskolen samt E-læring for et
ubegrænset antal deltagere.
• Markedsføringsmaterialer til
indendørs og udendørs brug.
• Personlig rådgivning i salg af
alle vores produkter.

I forbindelse med at
du opbygger lager på
skrabelodder, skal du
forvente en regning på
ca. 15.000 kr., tre uger
efter du er startet som
forhandler.

ETISKE REGLER
Omsætningen er en vigtig faktor for dig og os. Men vi ønsker samtidig, at
omsætningen bliver skabt under ansvarlige og etisk korrekte forhold.
Derfor forventer vi, at du som forhandler efterlever de gældende etiske
retningslinjer og den gældende spillelov. Du må kun sælge Tips og Oddset
til personer på minimum 18 år og Lotto, Quick og Keno til personer på
minimum 16 år. Endvidere må du ikke give kredit på vores spil.
De etiske retningslinjer indgår i kontrakten og et brud vil medføre, at
samarbejdet må ophøre.
Læs mere på https://om.danskespil.dk/kontakt#Blivforhandler

BETINGELSER
Vi måler din ugentlige gennemsnitsomsætning på vores produkter og stiller krav om en
minimumsomsætning:
Over en 6 måneders periode skal du have en gennemsnitsomsætning, som er over 5.000
kroner om ugen.
Kommer du under ovenstående grænse, kontakter vi dig for sammen at forsøge at få øget
din omsætning. Skulle det mod forventning ikke lykkes, må vores samarbejde desværre
ophøre. Som ny forhandler har du 1 år til at opbygge kundekredsen og nå minimumsmålet for
omsætningen.

VIL DU VIDE MERE?
Vil du vide mere om os og vores produkter, er du velkommen til at besøge vores hjemmeside
danskespil.dk eller kontakte ForhandlerService på tlf. 3672 0696.

Sådan bliver
du forhandler
Du kan ansøge om at blive forhandler af vores produkter i en butik, som ikke i
forvejen er Danske Spil forhandler, eller du kan blive forhandler af vores produkter ved at ansøge om at overtage en butik, der allerede er Danske Spil forhandler.
VED NYANSØGNING

VED EJERSKIFTE
Ønsker du at overtage en eksisterende Danske Spil-forhandling, skal den nuværende ejer
kontakte os. Vi vil derefter tage kontakt til dig og aftale det videre forløb.

Produktion: Preskou Grafisk ApS

Du skal udfylde det elektroniske ansøgningsskema og bruge SEND knappen til sidst. Du vil få
svar på den e-mail adresse, der er oplyst i ansøgningsskemaet.

