
• Ingen månedlige 
abonnementsgebyrer 

• Ingen kontraktforpligtelse

• Ingen minimumsomsætning krævet

• Tillid til mere end 100 000+ 
virksomheder

Anmeldt som 
fremragende

Accepter kort, 
såvel kontaktløse 
og online betalinger 
overalt
Øjeblikkelig afvikling uden ekstra omkostninger 
i en komplet betalingsløsning

mypos.com



myPOS Mini Ice
er det perfekte valg til 
skønhedssaloner, frisører 
og virksomheder, hvis 
klienter vil sætte pris på 
dets slanke udseende.

myPOS Mini
er en enhed med lomme-
størrelse, der både kan 
fungere som en enestå-
ende betalingsløsning og 
som en betalingsmodul til 
enhver integration.

myPOS Go
er den perfekte kortbe-
talingsløsning for små 
virksomheder og fagfolk, 
der konstant er på farten.

• Multi-valuta, tip management og 
multi-operatør tilstand

• Øjeblikkelig afvikling af alle 
accepterede midler på tværs af alle 
myPOS kreditkortmaskiner

• Gratis DATA-forbindelse overalt i 
Europa

• Swipe, EMV, MO/TO og kontaktløse 
betalinger

Meget mere end bare kreditkortmaskiner

• Værditilvækst-tjenester, der giver 
dig mulighed for at tjene indtægter 
som f.eks. Top-up, personaliserede 
GiftCards, betalingsanmodning, 
fakturering og meget mere

• AppMarket er tilgængeligt til 
vores Android-enheder, der giver 
dig mulighed for at udstyre din 
virksomhed med branche-specifikke 
skræddersyede apps

myPOS Smart
hjælper bedre at samar-
bejde med kunderne og 
promovere din virksom-
hed på en helt ny måde.

myPOS Smart N5
kombinerer kasseapparat 
med skræddersyede bu-
siness apps til at effektivi-
sere din forretningsdrift. 

myPOS Combo 
er beregnet til den solide 
arbejde ved receptionen, 
tælleren eller i tjeners 
hænder. 

myPOS online betalingsplatform drives af myPOS Europe Ltd, en licenseret e-penge institution. Betalingstjenester og kontiene 
for EØS-landene er leveret af udpegede godkendte banker eller e-penge institutioner. myPOS Shop drives af myPOS Services 
Ltd, der behandler online ordrer, distribution og returnering af myPOS pakker.
*Ekskl. Moms.

Allerede fra 219 DKK*



Dyrk din 
virksomhed med 
Onlinebetaling
Udfør betalinger online, telefonisk, via 
e-mail eller SMS - ved bare at have en 
myPOS konto! 

Ingen yderligere software. Ingen månedlige eller installationsgebyrer.
myPOS Forretningskontoen samler betalinger fra alle kanaler ét sted og giver 
øjeblikkelig 24/7 adgang til accepterede midler.

Forretningskontoen er udstyret med dedikerede IBAN'er til alle EØS og 
tilbyder dermed udgående internationale bankoverførsler samt et VISA 
Business-betalingskort for en lettere kontrol af virksomhedsudgifter.

Betalingsgateway
til din online butik

Indkøbskurv Integrationer
for nem e-commerce beta-
lingsaccept

МО/ТО Virtuel terminal
til betalinger via telefon

PAYPAY PayButton
til små online butikker

WWWWWW PayLink
til betaling via e-mail og SMS

Betalingsanmodning
til engangspersonlige beta-
linger via e-mail og SMS

 Åben din gratis myPOS konto på mypos.com


