
• Brak opłat miesięcznych

• Brak wiążących umów

• Brak wymaganych minimalnych 
obrotów

• Zaufało nam już ponad 100 000 firm

Ocena celująca

Przyjmuj płatności kartą, 
płatności zbliżeniowe  
i płatności online  
w każdym miejscu
Kompleksowe rozwiązanie płatności oferujące 
natychmiastowe rozliczenia bez dodatkowych kosztów

mypos.com



myPOS Mini Ice
jest doskonałym 
wyborem dla salonów 
piękności, salonów 
fryzjerskich i firm, których 
klienci potrafią docenić 
eleganckie wzornictwo.

myPOS Mini
jest kieszonkowym 
urządzeniem, które może 
służyć zarówno jako 
samodzielny terminal 
płatniczy, jak i moduł do 
integracji w istniejącym 
rozwiązaniu płatniczym.

myPOS Go
jest doskonałym rozwią-
zaniem płatności kartą 
dla małych firm i przed-
siębiorców będących  
w ciągłym ruchu.

• Obsługa wielu walut, zarządzanie 
napiwkami i tryb wielu operatorów

• Natychmiastowe rozliczenia 
wszystkich transakcji przyjmowanych 
na wszystkich czytnikach kart 
płatniczych myPOS

• Bezpłatna łączność danych w całej 
Europie

• Czytnik kart, EMV, MO/TO i płatności 
zbliżeniowe

Więcej niż tylko czytniki kart płatniczych
• Usługi wartości dodanej 

umożliwiające zwiększenie dochodów, 
jak doładowania, spersonalizowane 
karty podarunkowe, żądania zapłaty, 
fakturowanie i inne

• Sklep AppMarket dostępny na nasze 
urządzenia z systemem Android, 
dostarczający Twojej firmie aplikacje 
specjalnie dostosowane do danej 
branży

myPOS Smart
ułatwia kontakty z klien-
tami oraz promuje Twoją 
działalność w zupełnie 
nowy sposób.

myPOS Smart N5
łączy możliwości kasy 
fiskalnej i specjalnie 
zaprojektowanych apli-
kacji biznesowych, aby 
usprawnić prowadzenie 
Twojej działalności. 

myPOS Combo
jest stworzony dla tych, 
którzy w swojej pracy 
wykonują wiele zadań, 
np. dla pracowników 
recepcji, obsługujących 
kasę czy też dla kelnerów. 

Platforma płatności internetowych myPOS jest obsługiwana przez myPOS Europe Ltd, licencjonowaną instytucję pieniądza 
elektronicznego. Usługi płatnicze i rachunki dla krajów EOG są świadczone przez wyznaczone banki lub instytucje pieniądza 
elektronicznego. Sklep myPOS jest obsługiwany przez myPOS Services Ltd, przetwarzający zamówienia online, dystrybucję  
i zwrot pakietów myPOS.
* Bez VAT

Ceny od 129 PLN*



Rozwijaj swoją 
firmę dzięki 
płatnościom 
online
Przyjmuj płatności online, 
telefonicznie, przez e-mail lub SMS – 
wystarczy założyć konto myPOS!

Brak konieczności instalacji dodatkowego oprogramowania. Brak opłat 
miesięcznych lub aktywacyjnych.
Konto sprzedawcy myPOS gromadzi płatności pozyskane ze wszystkich 
kanałów w jednym miejscu i zapewnia natychmiastowy, całodobowy dostęp 
do funduszy.

Konto sprzedawcy oferuje wykonywanie międzynarodowych przelewów 
wychodzących dzięki dedykowanym numerom IBAN dostępnym dla 
wszystkich krajów EOG oraz łatwą kontrolę nad firmowymi wydatkami dzięki 
biznesowej karcie VISA.

Bramka płatnicza
dla Twojego sklepu  
internetowego

Integracja z systemami 
sprzedaży online
w celu łatwego przyjmo-
wania płatności w handlu 
elektronicznym

МО/ТО Virtual Terminal
do płatności przy użyciu 
telefonu

PAYPAY Przyciski PayButton
dla małych sklepów  
internetowych

WWWWWW Odnośniki PayLink
do przyjmowania płatności 
przez e-mail lub SMS

Żądania zapłaty
do spersonalizowanych płat-
ności przez e-mail lub SMS

 Otwórz swoje bezpłatne konto myPOS na stronie mypos.com


