
• Χωρίς συνδρομές

• Χωρίς δεσμέυσεις

• Δεν απαιτείται ελάχιστος κύκλος 
εργασιών

• Μας εμπιστεύονται περισσότερες 
από 100 000 επιχειρήσεις

Εξαιρετική  
βαθμολογία

Αποδεχτείτε 
πληρωμές με 
κάρτες, ανέπαφα 
και online 
οπουδήποτε
Άμεση εκκαθάριση χωρίς επιπλέον κόστος σε 
μια ολοκληρωμένη λύση αποδοχής πληρωμών

mypos.com



myPOS Mini Ice
είναι η ιδανική επιλογή 
για ινστιτούτα αισθη-
τικής, κομμωτήρια και 
επιχειρήσεις των οποίων 
οι πελάτες θα εκτιμούσαν 
την κομψή εμφάνιση του.

myPOS Mini
είναι ένα τερματικό 
τσέπης που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί και ως 
ανεξάρτητη μονάδα πλη-
ρωμών.

myPOS Go
είναι η τέλεια λύση 
αποδοχής πληρωμών με 
κάρτα για μικρές επιχει-
ρήσεις και επαγγελματίες 
που είναι συνεχώς εν 
κινήσει.

• Πολλαπλά νομίσματα, διαχείριση 
φιλοδωρημάτων και λειτουργία 
πολλαπλών χειριστών

• Άμεση εκκαθάριση των συναλλαγών 
σε όλα τα τερματικά myPOS

• Δωρεάν πρόσβαση στο internet με 
δωρεάν δεδομένα (data) σε όλη την 
Ευρώπη

• Πληρωμές με swipe, chip 'n' PIN, 
MO/TO και ανέπαφα

Πολλά περισσότερα από απλά τερματικά POS

• Υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας 
που σας επιτρέπουν να κερδίζετε 
εισοδήματα, όπως ανανέωση ομιλίας 
καρτοκινητών, εξατομικευμένες 
δωροκάρτες, αίτημα πληρωμής, 
τιμολόγηση και άλλα

• Το AppMarket είναι διαθέσιμο για τα 
Android τερματικά μας το οποίο σας 
δίνει τη δυνατότητα να εξοπλίζετε 
την επιχείρηση σας με εφαρμογές 
τρίτων κατασκευαστών

myPOS Smart
σας βοηθά να αλληλε-
πιδράσετε καλύτερα 
με τους πελάτες σας 
και να προωθήσετε την 
επιχείρηση σας με έναν 
εντελώς νέο τρόπο.

myPOS Smart N5
συνδυάζει ταμειακή μη-
χανή με προσαρμοσμένες 
επιχειρηματικές εφαρμο-
γές για τον εξορθολογι-
σμό των επιχειρηματικών 
δραστηριοτήτων σας. 

myPOS Combo 
προορίζεται για βαριά 
εργασία στη ρεσεψιόν, 
στον πάγκο ή στα χέρια 
του σερβιτόρου. 

Η online πλατφόρμα πληρωμών myPOS λειτουργεί από την myPOS Europe Ltd, αδειοδοτημένο ίδρυμα ηλεκτρονικού 
χρήματος. Οι υπηρεσίες πληρωμών και οι λογαριασμοί για τις χώρες του ΕΟΧ παρέχονται από καθορισμένες τράπεζες ή 
ιδρύματα ηλεκτρονικού χρήματος. Το myPOS Shop λειτουργεί από την myPOS Services Ltd, επεξεργάζεται ηλεκτρονικές 
παραγγελίες, διανομή και επιστροφή των πακέτων myPOS.
*άνευ ΦΠΑ

Από 39€*



Αναπτύξτε την 
επιχείρηση 
σας με Online 
πληρωμές
Αποδεχτείτε online πληρωμές, μέσω τηλεφώνου, 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή μέσω SMS - 
απλά έχοντας έναν λογαριασμό myPOS!

Χωρίς επιπλέον λογισμικό. Χωρίς μηνιαίες χρεώσεις ή τέλη 
εγκατάστασης.
Ο επαγγελματικός λογαριασμός myPOS συγκεντρώνει τις πληρωμές από 
όλα τα κανάλια και σας παρέχει άμεση πρόσβαση 24 ώρες το 24ωρο στα 
χρήματα σας.

Παρέχει μοναδικά IBAN για όλες τις επιχειρήσεις του ΕΟΧ, ενώ ο 
επαγγελματικός λογαριασμός παρέχει δυνατότητα εμβασμάτων και μια 
επαγγελματική κάρτα VISA για ευκολότερο έλεγχο των εταιρικών εξόδων.

Payment Gateway
για το ηλεκτρονικό σας 
κατάστημα

Shopping Cart 
Integrations
για εύκολη αποδοχή πλη-
ρωμών μέσω eCommerce

МО/ТО Εικονικό 
τερματικό
για πληρωμές μέσω τηλε-
φώνου

PAYPAY PayButton
για μικρά ηλεκτρονικά κα-
ταστήματα

WWWWWW PayLink
για αποδοχή πληρωμών 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου και SMS

Αίτημα πληρωμής
για εξατομικευμένες πληρω-
μές μέσω e-mail και SMS

 Ανοίξτε το δωρεάν myPOS λογαριασμό σας στο mypos.com


