
 
 

Vejledning til indbetaling 
 

 Når I tilmelder jer Danmarks Største Fredagscafé, får I jeres egen MobilePay-kode. Den består af 
ordet ”DIGYM” efterfulgt af et mellemrum og en forkortelse på nogle bogstaver af jeres gymnasies 
navn (fx DIGYM AB). Når man betaler med MobilePay til telefonnummeret 333 867 og skriver jeres 
kode i beskedfeltet, overfører man pengene direkte til Danmarks Indsamling. Koden gør, at man 
kan se, at det er jeres gymnasie, der har samlet pengene ind. I kan desuden lave en unik QR-kode, 
som blot skal scannes i MobilePay App’en, så betalingerne bliver registeret på jeres indsamling. 
 

 I kan følge med live i jeres og de andre gymnasiers MobilePay-indsamlinger på hjemmesiden: 
http://danmarksindsamling.dk/skoler/resultat-fredagscafe/ 
 

 I kan bruge koden i jeres fredagscafé, så man betaler f.eks. drikkevarer med MobilePay til 333 867. 
Så kan I se jeres indsamling stige på hjemmesiden i løbet af caféen.  Husk, at hvis man betaler med 
MobilePay til 333 867 i caféen, går hele beløbet til Danmarks Indsamling. Penge betalt på denne 
måde, kan altså ikke dække jeres udgifter til drikkevarer. I kan også bruge koden til andre 
aktiviteter end salg af drikkevarer. 
 

 Hvis I skal have dækket jeres udgifter til drikkevarer igennem salget, skal I først bruge koden, når 
caféen er slut. Når I har trukket udgifterne fra jeres indsamling og derved opgjort overskuddet, kan 
I overføre det med jeres MobilePay-kode til 333 867.  
 

 Hvis I har større beløb end de beløbsgrænser, der er på jeres MobilePay-løsninger, så kan I dele 
beløbet ud på flere betalinger eller indberette beløbet via info@danmarksindsamling.dk senest 
lørdag den 6. februar 2021 kl. 12.00.  
 

 I kan også selvfølgelig også bruge MobilePay til 333 867 med jeres MobilePay-kode, når I skal 
indbetale andre indsamlinger, som I har lavet i dagene inden fredagscaféen. 
 

 I kan selv lave skilte med jeres MobilePay-kode samt en QR-kode, som I kan bruge i fredagscaféen 
og til andre indsamlinger.  
 

 I kan se sende koden ud på opslag på Facebook, Instagram og andre steder, så folk kan betale den 
vej 
 

 I kan lave jeres helt egen QR-kode her https://www.mobilepay.dk/erhverv/betalingslink 
 

 Se vejledningen til at lave QR-koder på https://danmarksindsamling.dk/skoler/fredagscafe/  


