
• Nėra mėnesinių abonentinių 
mokesčių

• Nėra sutarties, įpareigojančios 
naudotis mūsų paslaugomis

• Nėra minimalios apyvartos 
reikalavimų

• Mumis pasitiki daugiau nei 100 000 
verslo savininkų

Įvertinta: Puikiai

Priimkite mokėjimus 
kortelėmis, bekon-
takčius ir internetinius 
mokėjimus bet kur
Momentinis pinigų įskaitymas be jokių papildomų 
išlaidų. Išbaigtas mokėjimų sprendimas.

mypos.com



myPOS Mini Ice
Puikus pasirinkimas 
grožio salonams, kirpy-
kloms ir kitoms įmonėms, 
kurių klientai įvertins jo 
elegantišką  išvaizdą.

myPOS Mini
Kompaktiškas termina-
las, galintis tarnauti kaip 
savarankiškas  mokėjimo 
sprendimas arba kaip 
mokėjimo modulis bet 
kuriai integracijai.

myPOS Go
Puikus mokėjimo kortelė-
mis sprendimas mažam 
verslui ar profesionalias 
paslaugas teikiantiems 
specialistams, kurie 
nuolat yra kelyje.

• Daugiavaliučiai, arbatpinigių valdymo 
funkcija, multi-operatoriaus režimas

• Momentinis visais myPOS mokėjimo 
kortelių skaitytuvais s priimtų lėšų 
įskaitymas

• Nemokamas DATA ryšys visoje 
Europoje

• Swipe, EMV, MO/TO ir bekontakčiai 
mokėjimai

Daug daugiau nei vien tik mokėjimo kortelių skaitytuvai

• Pridėtinės vertės paslaugos, 
leidžiančios jums generuoti 
pajamas, tokios, kaip Papildymas, 
individualizuotos GiftCards, Mokėjimo 
prašymas, sąskaitų faktūrų išrašymas 
ir kt.

• Mūsų Android terminalams 
skirta AppMarket platforma, kuri 
leidžia jums aprūpinti savo verslą 
jūsų industrijai pritaikytomis 
programėlėmis

myPOS Smart
Padeda užtikrinti geresnę 
sąveiką su klientais ir 
pakelti savo verslą į visiš-
kai naują lygmenį 

myPOS Smart N5
Apjungia kasos aparato 
funkcijas su individualizuotų 
verslo programėlių galimy-
bėmis, optimizuojant jūsų 
verslo operacijas. 

myPOS Combo 
Skirtas ypač intensyviam 
darbui ant jūsų prekysta-
lio, registratūros stalo  ar 
padavėjo rankose.  

myPOS internetinių mokėjimų platformą valdo myPOS Europe Ltd, licencijuota elektroninių pinigų įstaiga. Mokėjimo 
paslaugas ir sąskaitas EEE šalyse teikia paskirtieji bankai arba elektroninių pinigų įstaigos. myPOS Shop yra valdoma įmonės 
myPOS Services Ltd, apdorojančios užsakymus internetu, platinančios ir grąžinančios myPOS pakuotes.
* Be PVM.

Nuo 29 €*



Auginkite 
savo verslą su 
Internetiniais 
Mokėjimais
Priimkite mokėjimus internetu, 
telefonu, el. paštu ar SMS žinute - 
tiesiog turėdami myPOS paskyrą!

Nereikia jokios papildomos programinės įrangos. Nėra mėnesinių ar 
įdiegimo mokesčių.
myPOS Prekybininko sąskaita apjungia mokėjimus iš visų kanalų  ir suteikia 
momentinę 24/7 prieigą prie gautų lėšų.

Prekybininko sąskaita su specialiais IBAN, galiojančiais visoje EEE, siūlo 
išeinančius tarptautinius banko pervedimus ir VISA verslo kortelę, leidžiančią 
lengviau kontroliuoti verslo išlaidas.

Mokėjimo sąsaja
jūsų internetinei parduo-
tuvei

Pirkinių krepšelio 
integracijos,
leidžiančios lengvai priimti 
el. prekybos mokėjimus

MO/TO Virtualus 
terminalas
mokėjimams telefonu

PAYPAY PayButton
mažoms internetinėms 
parduotuvėms

WWWWWW PayLink
priimti mokėjimams el. 
paštu ir SMS žinute

Mokėjimo prašymas
vienkartiniams personali-
zuotiems mokėjimams el. 
paštu ir SMS žinute

 Atsidarykite nemokamą myPOS sąskaitą svetainėje mypos.com


