
• Nincsenek havi előfizetési díjak 

• Nincs szerződéses függés

• Nincsenek minimális forgalomra 
vonatkozó követelmények

• Több mint 100 000 vállalkozás bízik 
bennünk

Kiváló értékelésű

Fogadjon el kártyás, 
érintéses és online 
kifizetéseket bárhol
Azonnali kiegyenlítés járulékos költségek nélkül, 
teljes fizetési megoldás keretében

mypos.com



A myPOS Mini Ice
tökéletes választás a 
szépségszalonok, fod-
rászüzletek és olyan 
vállalkozások számára, 
amelyek ügyfelei nagyra 
értékelik az elegáns meg-
jelenést.

A myPOS Mini
egy zsebben elférő esz-
köz, amely önálló fizetési 
megoldásként és fizetési 
modulként is használható 
egy üzleti integrációban.

A myPOS Go
tökéletes kártyás fizetési 
megoldás a kisvállalko-
zások és a folyamatosan 
úton lévő szakemberek 
számára.

• Többpénznemes, borravaló-kezelő és 
többkezelős üzemmód

• Minden jóváhagyott pénzösszeg 
azonnali kiegyenlítése az összes 
myPOS hitelkártyagépnél

• Ingyenes ADATkapcsolat Európa 
szerte

• Lehúzós, EMV, MO/TO és érintéses 
fizetések

Több az egyszerű hitelkártyagépeknél

• Értéknövelt szolgáltatások, 
amelyek lehetővé teszik a különféle 
jövedelemszerzést (pl. feltöltés, 
személyre szabott GiftCard 
kifizetések, kifizetési kérelmek, 
számlázás stb.)

• Az Androidos eszközeink számára 
elérhető AppMarket lehetővé teszi 
vállalkozása iparág-specifikus, 
testreszabott alkalmazásokkal való 
felvértezését

A myPOS Smart
segítségével jobban 
bevonzhatja az ügyfeleit, 
és teljesen új módon 
népszerűsítheti üzleti 
tevékenységét.

A myPOS Smart N5
a pénztárgépet egyesíti 
a testre szabott üzleti 
alkalmazásokkal az üzleti 
műveletek leegyszerűsí-
téséhez. 

A myPOS Combo 
a recepcióknál, a bár-
pultokon vagy a pincér 
kezében végzett nagy 
fokú munkavégzéshez 
lett tervezve. 

A myPOS online fizetési platformot a myPOS Europe Ltd üzemelteti, amely egy engedéllyel rendelkező elektronikuspénz-
intézmény. A fizetési szolgáltatásokat és számlákat az EGT országok számára a kijelölt bankok vagy e-pénz intézetek 
biztosítják. A myPOS Shop-ot a myPOS Services Ltd üzemelteti, valamint az online megrendelések feldolgozását és a myPOS 
csomagok terjesztését és visszaküldését is ő intézi.
*Áfa nélkül

9 799 HUF-tól*



Növelje vállalkozása 
méretét online 
kifizetések 
segítségével
Fogadjon el kifizetéseket online, telefonon, 
e-mailben vagy SMS-ben – mindössze egy 
myPOS számlára van szüksége! 

Nincs szükség további szoftverre. Nincsenek havi vagy beállítási díjak.
A myPOS kereskedői számla az összes csatorna kifizetéseit egy helyen összesíti, 
és a hét minden napján 24 órás azonnali hozzáférést biztosít a jóváhagyott 
pénzösszegekhez.

Az összes EGT országhoz külön IBAN-nal ellátott kereskedői számla a 
vállalkozása kiadásainak könnyebb ellenőrzése érdekében kimenő nemzetközi 
banki átutalásokat és myPOS üzleti kártya kínál.

Fizetési átjáró
online áruházához

Bevásárlókosár-integráció
egyszerű e-kereskedelmi fize-
téselfogadáshoz

MO/TO Virtuális terminál
telefonos kifizetésekhez

PAYPAY PayButton
kis méretű online áruházakhoz

WWWWWW PayLink
fizetések fogadásához e-mail 
és SMS formájában

Kifizetési kérelem
egyszeri személyre szabott 
fizetésekhez e-mail és SMS 
formájában

 Nyissa meg az ingyenes myPOS-számláját a mypos.com weboldalon.


