
• Fără taxe de servicii lunare

• Utilizare fără contracte  

• Fără exigențe legate de cifra de 
afaceri minimă

• Peste 100 000 de companii au 
încredere în noi

Evaluare Trustpilot: 
Excelent

Acceptați plăți cu 
cardul, contactless 
și online oriunde
Decontare instant fără costuri suplimentare  
printr-o soluție de plată completă

mypos.com



myPOS Mini Ice
myPOS Mini Ice este 
alegerea perfectă pentru 
saloanele de înfrumu-
sețare și firmele ai căror 
clienți apreciază aspectul 
elegant.

myPOS Mini
este un dispozitiv de 
dimensiuni mici, și care 
poate servi ca soluție 
de platăautonomă , dar 
care poate fi și folosit ca 
modul de plată integrat in 
solutia existentă.

myPOS Go
este soluția perfectă 
pentru plata cu cardul 
pentru afacerile mici 
sau pentru profesioniș-
tii aflațipermanent în 
mișcare.

• Mod Multi-Monedă, managementul 
bacșiș-ului, mod multi-operator

• Incasare imediată a tuturor fondurilor 
acceptate pe toate terminalele de 
plată myPOS

• Conectivitate gratuită la date în toată 
Europa

• Plăți la dispozitiv POS, EMV, MO/TO, 
contactless

Mult mai mult decât  un terminal de plată

• Servicii cu valoare adăugată care 
vă permit să obțineți venituri 
precumIncarcare prepay, Carduri 
cadou personalizate, Cerere de plată, 
Facturare și multe altele

• Propriul App Market disponibil pentru 
dispozitivele noastre Android care 
vă permite să vă echipați afacerea cu 
aplicații personalizate

myPOS Smart
vă ajută să aveți un 
raport mai bun cu 
clienții și să vă promovați 
afacerea într-un mod cu 
totul nou.

myPOS Smart N5
îmbină casa de marcat 
cu aplicații persona-
lizate pentru afaceri 
pentru a vă eficientiza 
operațiunile. 

myPOS Combo 
myPOS Combo este 
destinat muncii dificile, 
la recepție sau în mâinile 
chelnerului, fiind robust 
și rezistent. 

Platforma de plăți online myPOS este operată de myPOS Europe Ltd, o instituție certificată pentru tranzacții cu monedă 
electronică. Serviciile de plată și conturile pentru statele SEE sunt furnizate de bănci sau instituții de monedă electronică 
desemnate. Magazinul myPOS este operat de myPOS Services Ltd și se ocupă de procesarea comenzilor online, distribuție și 
returnare a pachetelor myPOS.
*Fără TVA

Începând de la 149 RON*



Dezvoltați-vă 
afacerea cu 
ajutorul plăților 
online
Primiți plăți online, prin telefon, e-mail sau 
SMS – având doar un cont myPOS!

Fără software adițional. Fără taxe lunare sau de configurare. 
Contul de comerciant agregă plațile de pe toate canalele de plată într-un 
singur loc și oferă acces instantaneu 24/7 la fondurile acceptate.

Echipat cu IBAN-uri dedicate pentru toate țările dinEEA, contul de 
comerciant oferă transferuri bancare internaționale și un card VISA Business 
pentru un control mai ușor al cheltuielilor afacerii.

Portal de Plată 
pentru magazinul dvs. 
online

Integrări ale coșului de 
cumpărături
pentru acceptarea cu 
ușurință a plăților pentru 
comerț electronic

Terminal Virtual MO/TO 
pentru plăți prin telefon

PAYPAY PayButton
pentru magazine mici online

WWWWWW PayLink
pentru a putea primi plăți 
prin E-mail și SMS

Solicitare de plată
pentru plăți unice personali-
zate prin E-mail și SMS

 Deschideți-vă contul  gratuit myPOS pe mypos.eu


