
• Engin mánaðarleg áskriftargjöld 

• Engin samningsskuldbinding

• Engin lágmarksvelta

• Treyst af rúmlega 100 000 
fyrirtækjum

Framúrskarandi 
einkunn

Taktu við 
kortagreiðslum, 
snertilausum og á 
netinu hvar sem er
Tafarlaust uppgjör þér að kostnaðarlausu í 
heildargreiðslulausn

mypos.com



myPOS Mini Ice
er hin fullkomna lausn 
fyrir snyrtistofur, 
hársnyrtistofur og 
fyrirtæki sem kunna 
að meta glæsilegt útlit 
tækisins.

myPOS Mini
er tæki sem passar 
í vasann og hentar 
bæði sem sjálfstæð 
greiðslulausn og sem 
greiðslueining fyrir hvers 
kyns samþættingu.

myPOS Go
er hin fullkomna 
greiðslulausn fyrir lítil 
fyrirtæki og sjálfstæða 
atvinnurekendur sem eru 
alltaf á ferðinni.

• Mát fyrir marga gjaldmiðla, 
þjórfjárstýringu og marga notendur

• Tafarlaust uppgjör á öllu fé á öllum 
myPOS greiðslukortavélum

• Ókeypis gagnatenging um alla Evrópu

• Rennirauf, EMV, MO/TO og 
snertilausar greiðslur

Svo miklu meira en bara greiðslukortavélar

• Virðisaukandi þjónusta sem gefur þér 
aukatekjur eins og Top-up, persónuleg 
GiftCard gjafakort, greiðslubeiðni, 
Reikningagerð og fleira

• AppMarket fyrir Android tækin okkar 
veitir þér aðgang að viðskiptaöppum 
sem eru sérsniðin að þörfum 
fyrirtækja af þinni tegund

myPOS Smart
gefur þér tækifæri til að 
mynda betra samband 
við viðskiptavini og 
auglýsa reksturinn á alveg 
nýjan hátt.

myPOS Smart N5
sameinar afgreiðslukassa 
og sérsniðin viðskiptaöpp 
til að gera viðskipti þín 
hagkvæmari. 

myPOS Combo 
er hannaður fyrir mikið 
álag við móttökuna, 
afgreiðsluborðið eða í 
höndum þjóns. 

myPOS netgreiðsluvettvangurinn er rekinn af myPOS Europe Ltd, sem er skráð rafeyrisstofnun. Greiðsluþjónustan og 
reikningar fyrir EES lönd eru í höndum viðurkenndra banka og rafeyrisstofnana. myPOS Shop er rekin af myPOS Services Ltd, 
sem vinnur úr netpöntunum, dreifingu og endursendingum á myPOS pökkum.
*án VSK

Byrjunarverð 4 399 ISK*



Ræktaðu 
fyrirtæki þitt með 
netgreiðslum
Taktu við greiðslum á netinu, í gegnum 
síma, tölvupóst eða textaskilaboð - með því 
einu að vera með myPOS reikning! 

Enginn aukahugbúnaður. Engin mánaðar- eða uppsetningargjöld.
myPOS viðskiptareikningurinn safnar greiðslum frá öllum greiðslurásum á 
einn stað og veitir aðgang að fjármagni allan sólarhringinn.

Viðskiptareikningurinn er með sérstök IBAN númer fyrir öll EES-lönd og 
býður upp á útfarandi alþjóðlegar bankafærslur og myPOS greiðslukort, sem 
auðveldar stjórn á útgjöldum.

Greiðslugátt
fyrir netverslun þína

Samþættingar á körfum
sem auðveldar 
greiðsluviðtöku í netverslun

 
MO/TO Virtual Terminal
fyrir greiðslur í gegnum 
síma

PAYPAY PayButton
fyrir litlar netverslanir

WWWWWW PayLink
fyrir greiðsluviðtöku 
með tölvupósti eða 
textaskilaboðum

Greiðslubeiðni
fyrir einstakar persónulegar 
greiðslur með tölvupósti og 
textaskilaboðum

 Opnaðu ókeypis myPOS reikning á mypos.com


