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Uvelse MInikøb – værd at vide om adgang og betaling 
 
Alle, både byens borgere og strøgkunder, kan handle i vores ubemandede selvbetjeningsbutik Uvelse 
MInikøb.  
 
Butikken er ubemandet og derfor er det nødvendigt at have kontrol med hvem der går ind og ud. 
Adgangskontrollen og videoovervågningen vil, i tilfælde af butikstyveri, blive brugt til politianmeldelse.  
 
Her kan du læse mere om adgang og betaling: 
 
Adgang til butikken 
Adgang til butikken sker ved at bruge din smart-phone. Alternativt kan benyttes en adgangsbrik.  
 
Adgang med smart-phone (vejledningen står også på butikkens facade) 

1. Scan QR-koden, som er på facaden til venstre for døren. Følg vejledningen på din mobil. 
2. Bekræft din identitet med MitId (NemID kan endnu bruges). Nemt med appen på mobilen. 
3. Tryk på “åben dør” på din mobil. Døren åbner automatisk. 
4. Næste gang du handler, scanner du QR-koden ved indgangen og kan åbne døren. 
5. Du vil med 30 dages mellemrum blive bedt om at bekræfte din identitet igen. 

 
Adgangsbrik 
Hvis du ikke har en smart-phone, ikke har MitID (børn), eller ikke ønsker at anvende den digitale løsning, 
kan du benytte en adgangsbrik.   

1. En brik koster 50 kr., som ikke tilbagebetales. 
2. Du skal være fyldt 18 år og identificere dig med sygesikringsbevis.  
3. Brikken bliver registreret på dit navn, adresse og telefonnummer. 
4. Brikken kan udlånes og anvendes af andre end den registrerede indehaver, fx børn. 
5. Du er ansvarlig for brugen og betaling for varer. Du skal underskrive en erklæring herom. 
6. Når du skal ind i butikken holdes brikken op på den lille boks, der sidder til venstre ved 

indgangsdøren, hvorefter døren åbner. 
 

Hvordan køber jeg en brik? 
Salg, registrering og administration af brikker varetages af Dorrit og Poul Andersen.  
Send en mail til: da@pc.dk. 
Emnefelt: Brik til Uvelse Minikøb 
Tekst: Skriv hvor mange brikker du ønsker og til hvem + kontaktoplysninger (tlf) for aftale om udlevering.   
 
Ved bortkomst af brik, skal det straks meldes til  da@pc.dk med Emne: ”SPÆR” og med dit navn, adresse 
og/eller adgangsbrik nummer. Spærringen er først gyldig fra din modtagelse af mailkvittering fra butikken. 
 
Betaling i butikken 
Butikken er ”kontantløs” og betaling skal ske med kort (gængse betalings- og kreditkort) eller Mobile Pay. 
 
Det er en undtagelse i lovgivningen, der tillader ubemandede butikker at være kontantløse. Det betyder 
ligeledes, at der heller ikke kan udbetales returpant. Pantflasker modtages derfor heller ikke.   
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Når du har fundet dine varer, går du hen til kassen, hvor du skal scanne dem og slutte af med at betale med 
et kort eller Mobile Pay. Du kan vælge at få printet en kvittering, som bekræftelse på betaling. Du kan se 
instruktion til betaling i butikken og på selve kasseskærmen.  
 
Børn kan også handle i butikken  
Børn kan anvende den digitale adgangskontrol, hvis de har en smart-phone og MitID. For at få MitID skal 
man være fyldt 13 år og have et pas. Læs evt. mere om det på: mitid.dk eller borger.dk. 
 
Alternativt kan barnet benytte en adgangsbrik. Hvis et barn har brug for at kunne handle og ikke kan bruge 
den digitale løsning, skal en person over 18 år i familien købe en brik og denne er ansvarlig for barnets 
adgang til og betaling af køb i butikken. 
 
Barnet skal kunne betale med sit eget kort eller Mobile Pay. Har dit barn ikke denne mulighed i dag, kan du 
kontakte dit pengeinstitut for at høre om mulighederne for kort, som de fleste steder kan fås fra barnet er 
7 år.  For at få Mobile Pay skal man være fyldt 13 år og have MitID og betalingskort. 
 
Udgang 
Udgangsdøren ved kassen åbner ved tryk på knappen på væggen til højre for kassen. 
 
 
NB!   
Tobak, øl, vin og spiritus findes ikke i varesortimentet, da det vil kræve ekstra sikkerhed og 
kontrolprocedurer, ift gældende lovgivning. 
 
 
Vel mødt i Uvelse MInikøb – brug den flittigt og pas godt på den! 
 


