
INFORMASJON OM BETALINGSMÅTER 
HOW TO PAY 
På KNTs hytter kan du betale på følgende måter: bruk av betalingsapp, bruk av engangsfullmakt eller kontant 
betaling. Vi anbefaler app eller betalingsfullmakt da vi ikke ønsker å ha kontanter liggende på hytta.  
At KNTs cabins you can pay as follows: use payment app, use payment form (credit card authorization or 
invoice) or cash payment. We recommend using app, credit card authorization or invoice.  

 

BETALINGSAPP / PAYMENT APP 

Last ned appen «DNT hyttebetaling» til din smarttelefon. Legg inn informasjon 
om deg selv (personalia, medlemskap m.m.). Download «DNT hyttebetaling» to 
your smartphone. You have to register information regarding yourself inside the 
app.   

Velg hytten du er på i appen.  
Legg inn besøksnummer fra protokoll, antall 
overnattinger/dagsbesøk.  
Legg inn evt kjøp av proviant.  

Klikk betal nå før du forlater hytta. Du får da 
valg om du ønsker å betale med kredittkort 
eller bruke vipps som betalingsløsning.  

Dersom det ikke er dekning i området vil appen 
gi deg push-varsel når du er i område med 
dekning, og betaling kan fullføres da.  

NB: Merk hytteprotokollen med «APP» - fyll 
også ut en fullmakt i tillegg – skriv da på 
denne «betaler med APP» slik at det ikke 
sendes faktura til deg. (Se informasjon om 
utfylling av fullmakt i eget avsnitt). 

Choose the right cabin inside the app. 
Write the visit-number from the protocol, and register the stay.  
Register food purchase.  
When you are leaving, press the «pay now» button. Choose payment method (credit 

card). If you are in an area with now connection, the app will store the information and 
send you a push notification when payment can be done.  
PS: Write «APP» in the visitor protocol, also fill out a payment form, and write «payed 
with APP» at this to be sure that you dont get an invoice. (Se information about the 
payment form in own chapter).  
 

 

Det kommer bekreftelse i appen når betaling er gjennomført. 

There will be information in the app when the payment is done.  

 

 

 

 



BETALINGSFULLMAKT / PAYMENT FORM 

Utfylling av engangsfullmakten er selvforklarende, fyll ut alle felt. På 
noen fullmakter er det ikke med felt for e-postadresse, vi ønsker 
gjerne at denne allikevel noteres på fullmakten slik at vi lett kan 
komme i kontakt med deg om vi har spørsmål.  
Velg om du vil belaste kredittkort, motta faktura eller betale med app. 
Det påløper gebyr for faktura. Om det mangler avkryssingsboks for 
app på skjemaet – skriv APP i feltet hvor det står faktura.  

Legg fullmakt i betalingskasse før avreise! 

Using the payment form is easy, fill out all the required fields. Some 
forms miss the field for writing your e-mail, please write it somewhere 
else.  
You can choose to pay using credit card, invoice or app. Please notice 
the extra costs for invoice (invoice fee and exchange fee for the bank). 
If you are using app, please write APP at the field for invoice 
information.  

Please remember to put the form into the payment box before you 
are leaving! 

 

 

KONTANT BETALING /CASH PAYMENT 

Om du ønsker å betale med kontanter kan du bruke betalingskonvolutt. Fyll ut 
informasjon om opphold m.m. på forside. På baksiden skriver du opp proviantuttak. Legg i 
kontanter og lim igjen. Konvolutten legges i betalingskasse før avreise.  

If you want to pay using cash please use the payment envelope. Write information 
regarding your stay at front, at the back please write information about food purchase. 
Put money inside and put the envelope into the payment box before you are leaving.  

 

 

 

OPPSUMMERING / SUMMARY 
Ved ankomst - Skriv deg inn i protokoll 
At arrival - write name etc. in protocol 

Betale med app: 
Betal som informert over.  
Utfylt betalingsfullmakt i 
betalingskasse. 

App payment: 
Pay as informed  
Fill out payment form and put 
this into payment box  

Ønsker faktura:  
Fyll ut betalingsfullmakt 
og legg i betalingskasse 
før avreise.  

Invoice: 
Fill out payment form and 
put this into payment box 
before you leave 

Kredittkort:  
Fyll ut betalingsfullmakt 
og legg i betalingskasse 
før avreise.  

Credit card: 
Fill out payment form and 
put this into payment box 
before you leave 

Kontant:  
Fyll ut konvolutt og legg i 
kasse før avreise.  

Cash: 
Use payment envelope. 
Put envelope with cash 
into payment box before 
you leave. 

APP 


