
• Bez měsíčních poplatků

• Nejste svázáni smlouvou

• Nevyžaduje se minimální obrat

• Důvěru projevilo více jak 100 000+ 
podniků

Vynikající hodnocení

Přijímejte 
platby kartou, 
bezkontaktně a 
online kdekoliv
Okamžité připsání prostředků 
bez dalších nákladů jako součást 
kompletního platebního řešení 

mypos.com



myPOS Mini Ice
je perfektní volbou pro 
salony krásy, kadeřnictví 
a jiné podniky, kde klienti 
ocení elegantní vzhled. 

myPOS Mini
je zařízení kapesní veli-
kosti, které může sloužit 
jako samostatné platební 
řešení i jako platební mo-
dul vhodný pro jakoukoliv 
integraci. 

myPOS Go
je perfektním řešením 
pro platbu kartou pro 
malé podniky a profesio-
nály, kteří jsou neustále 
na cestách.

• Různé měny, správa spropitného a 
režim pro více operátorů 

• Okamžité připsání všech finančních 
prostředků ze všech zařízení myPOS 
pro kreditní katy 

• Bezplatné DATOVÉ připojení napříč 
Evropou

• Platby kartou, EMV, MO/TO a 
bezkontaktní

Více než jenom přístroje na kreditní karty

• Služby s přidanou hodnotou, které 
Vám pomohou zvýšit zisk, jako třeba 
Dobíjení, personalizované karty  
GiftCards, výzvy k úhradě, fakturace 
a jiné

• AppMarket dostupný pro naše 
zařízení s Androidem, který Vám zajistí 
pro Váš podnik aplikace na míru 

myPOS Smart
Vám pomůže lépe upou-
tat zákazníka a zpropa-
govat Váš podnik zcela 
novým způsobem. 

myPOS Smart N5
kombinuje pokladnu s na 
míru ušitými aplikacemi 
pro podnikatele, pro větší 
efektivitu Vašich obchod-
ních operací.  

myPOS Combo 
je vhodný pro náročnou 
práci na recepci, poklad-
ně nebo v rukou číšníka.  

Online platební platformu myPOS provozuje společnost myPOS Europe Ltd, licencovaná instituce elektronických peněz. 
Platební služby a účty pro krajiny EHP provozují určené banky, nebo instituce elektronických peněz. myPOS Shop provozuje 
společnost myPOS Services Ltd, která organizuje online objednávky, distribuci a vrácení balíků myPOS.
*Bez DPH.

Od 799 CZK*



Rozšiřte svůj 
podnik pomocí 
online plateb
Přijímejte platby online, po telefonu, 
e-mailem nebo SMS - jenom díky 
účtu myPOS! 

Žádný dodatečný softvér. Žádné měsíční nebo zřizovací poplatky. 
Obchodnický účet myPOS Merchant shromažďuje platby ze všech kanálů na 
jedno místo a poskytuje přístup k přijatým prostředkům 24/7. 

Podnikatelský účet s kódem IBAN, platným ve všech krajinách EHP, nabízí 
odcházející mezinárodní bankovní převody a kartu VISA Business, čímž 
napomáhá jednoduší kontrole firemních výdajů.

Platební brána
pro Váš online obchod

Integrace pro nákupní 
košíky
pro jednoduché přijímání 
plateb eCommerce

МО/ТО Virtuální  terminál
pro platbu po telefonu

PAYPAY PayButton
pro malé online obchody

WWWWWW PayLink
pro přijímání plateb před 
e-mail a SMS

Výzva k úhradě
pro jednorázové persona-
lizované platby přes e-mail 
a SMS 

 Otevřete si Váš bezplatný účet myPOS na mypos.com


