
• Без месечни такси за обслужване

• Без обвързващи договори

• Без изисквания за минимален 
оборот

• Доверен платежен партньор на 
повече от 100 000 бизнесa

Excellent Rating

Приемай картови, 
безконтактни и 
онлайн плащания 
навсякъде и по 
всяко време
Универсално платежно решение с 
незабавен достъп до наличните 
средства без допълнителни такси

mypos.bg



myPOS Mini Ice
e най-подходящото 
решение за салони за 
красота, фризьорски 
салони и други бизнеси, 
чиито клиенти ще 
оценят елегантния му 
външен вид.

myPOS Mini
е лек и компактен 
терминал, който може 
да се използва както 
като самостоятелно 
платежно решение, 
така и като модул за 
разплащания във  
всяка една бизнес 
интеграция.

myPOS Go
e идеалното решение 
за малки бизнеси и 
професионалисти на 
свободна практика, 
които оперират в 
движение.

• Многовалутни плащания, режим 
Бакшиш и Мулти-оператор

• Незабавен достъп до всички 
получени средства от всички 
myPOS терминали

• Безплатна мобилна връзка 
навсякъде в Европа

• Магнитна лента, чип и 
безконтактни карти, 
както и MO/TO плащания

Много повече от ПОС терминали
• Допълнителни услуги за повече 

приходи като Презареждане на 
предплатени мобилни услуги, 
персонализирани GiftCards, Искане 
за плащане, фактуриране и много 
други

• AppMarket към терминалите 
с Android предлага подходящи 
за всяка индустрия бизнес 
приложения 

myPOS Smart
Със стилния myPOS 
Smart печелиш внима-
нието на клиентите и 
представяш бизнеса си 
в нова светлина.

myPOS Smart N5
комбинира функциите 
на касов модул с 
допълнителни бизнес 
приложения, които 
подпомагат управле-
нието на твоя бизнес. 

myPOS Combo
На рецепцията, на 
касата или в ръцете 
на сервитьора, myPOS 
Combo е предназначен 
за натоварена работна 
среда. 

Електронните пари и платежните услуги за клиенти от България се предлагат от МАЙПОС АД, в качеството му 
на представител на „Айкарт“ АД, регистрирано в Българска народна банка като Дружество за Електронни Пари. 
Онлайн магазинът се управлява от Майпос Сървисиз ООД, което обработва онлайн заявки, извършва дистрибу-
тиране и връщане на myPOS пакетите. 

*Без ДДС

От 49 лв*



Развий бизнеса 
си с онлайн 
плащания
Приемай плащания онлайн, по 
телефона, по имейл или със 
SMS – всичко това през myPOS 
профила си!

Без допълнителен софтуер. Без месечни или абонаментни такси. 
myPOS бизнес сметката консолидира плащания, обработени през 
различни канали и гарантира незабавен достъп до получените 
средства навсякъде и по всяко време.

Бизнес сметката обединява многовалутни сметки с индивидуални 
IBAN-и в комбинация с международни банкови трансфери и бизнес 
карта за по-лесен контрол на фирмените разходи.

Виртуален  
ПОС терминал
за твоя онлайн магазин

Интеграции за 
електронни колички
улесняващи онлайн 
търговията

МО/ТО онлайн терминал
за плащания по телефона

PAYPAY PayButton
за малки онлайн магазини

WWWWWW PayLink
за приеманe на плащания 
по имейл или със SMS

Искане за плащане
за еднократни персона-
лизирани суми по имейл 
или със SMS

 Открий своята безплатна myPOS онлайн сметка на mypos.bg


