
• Ei kuukausimaksuja 

• Ei sitouttavaa sopimusta

• Ei vaadi minimiliikevaihtoa

• Yli 100 000 yrityksen luottama

Erinomaiset arviot

Hyväksy 
kortti-, lähi- ja 
verkkomaksuja 
missä tahansa
Välitön maksujen selvitys ilman 
lisämaksuja täydellisessä 
maksuratkaisussa

mypos.com



myPOS Mini Ice
on täydellinen valinta 
kauneussalonkeihin, 
kampaamoihin ja yri-
tyksiin, joiden asiakkaat 
arvostavat tyylikkyyttä.

myPOS Mini
on taskuun mahtuva laite, 
joka toimii sekä erillisenä 
maksuratkaisuna että 
maksumoduulina missä 
tahansa integraatiossa.

myPOS Go
on täydellinen korttimak-
suratkaisu pienille yrityk-
sille ja ammatinharjoitta-
jille, jotka ovat jatkuvasti 
liikkeellä.

• Useita valuuttoja, tippien hallinta ja 
usean käyttäjän tila

• Välitön maksujen selvitys kaikkien 
myPOS-korttipäätteiden välillä

• Ilmainen mobiiliyhteys Euroopassa

• Juovan luku, EMV-, MO/TO- ja 
lähimaksut

Paljon enemmän kuin vain luottokorttipäätteitä

• Lisäarvoa tuottavat palvelut, joilla 
saat lisää tuloja, kuten saldonlataus, 
räätälöidyt GiftCard-lahjakortit, 
maksupyynnöt, laskutus ja muuta

• AppMarket-sovelluskauppa on 
saatavilla Android-laitteisiin. Sen 
avulla saat yrityksellesi käyttöön 
alakohtaisia räätälöityjä sovelluksia

myPOS Smart
auttaa sitouttamaan 
asiakkaitasi paremmin 
ja edistämään yritystäsi 
täysin uudella tavalla.

myPOS Smart N5
yhdistää kassakoneen ja 
räätälöidyt yrityssovel-
lukset suoraviivaistaen 
yrityksesi toimintaa. 

myPOS Combo 
on tarkoitettu raskaaseen 
työhön vastaanottotiskil-
lä, kassalla tai tarjoilijan 
käyttöön. 

myPOS-verkkomaksujen alustaa operoi myPOS Europe Ltd, joka on lisensioitu sähköisen rahan liikkeeseenlaskija. Nimetyt 
pankit tai sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat tarjoavat maksupalvelut ja tilit ETA-maissa. myPOS Shopia operoi myPOS 
Services Ltd, joka käsittelee verkkotilauksia sekä myPOS-pakettien jakelua ja palautusta.
*Ei sis. ALV

Alkaen 29 €*



Kasvata yritystäsi 
verkkomaksuilla
Vastaanota maksuja verkossa, puhelimitse, 
sähköpostitse tai tekstiviestitse – tarvitset siihen 
vain myPOS-tilin! 

Ei ylimääräisiä ohjelmistoja. Ei kuukausi- tai käyttöönottomaksuja.
myPOS-kauppiastili yhdistää kaikki maksukanavat yhteen paikkaan ja tarjoaa 
vuorokauden ympäri välittömän pääsyn vastaanotettuihin varoihin.

Kauppiastilin mukana tulee erillinen IBAN kaikkialla Euroopan talousalueella. 
Sen avulla voidaan tehdä kansainvälisiä pankkisiirtoja, ja sen mukana tulee 
myPOS-yrityskortti, joka helpottaa yrityskulujen hallintaa.

Maksukanava
verkkokaupallesi

Ostoskori-integraatiot
helppoa verkkokaupan 
maksujen vastaanottamista 
varten

Virtuaalinen 
MO/TO-maksupääte
puhelimitse tehtyjä maksuja 
varten

PAYPAY PayButton
pienille verkkokaupoille

WWWWWW PayLink
maksujen vastaanotta-
miseksi sähköpostitse ja 
tekstiviestitse

Maksupyyntö
kertaluonteisia maksuja 
varten sähköpostitse ja 
tekstiviestitse

 Avaa ilmainen myPOS-tili osoitteessa mypos.com


