
• Inga månadskostnader

• Inga bindande kontrakt

• Inga omsättningskrav

• Anförtrott av mer än 100 000+ företag

Utmärkt betyg

Ta emot kortbetalningar, 
kontaktlösa betalningar 
och onlinebetalningar 
varsomhelst
Direkta inbetalningar utan extra kostnad i en komplett 
betallösning

mypos.com



myPOS Mini Ice
är det perfekta valet 
för salonger, frisörer 
och andra företag där 
kunderna uppskattar en 
slank och snygg design.

myPOS Mini
är en liten kortmaskin 
som ryms i fickan, som 
fungerar både som fristå-
ende kortterminal eller 
för integrerad kiosklös-
ning.

myPOS Go
är den perfekta lösningen 
för mindre företag och 
enskilda firmor som alltid 
är på språng.

• Flera valutor, dricksfunktion och stöd 
för flera biträden

• Direkta inbetalningar av alla 
godkända transaktioner från alla din 
myPOS-terminaler

• Gratis internetuppkoppling i hela 
Europa

• Remsa, chipp, MO/TO och blipp

Mycket mer än bara kortterminaler

• Extra mervärdestjänster såsom 
laddning av kontantkort, egna 
presentkort, betalningsförfrågningar, 
Fakturering, mm.

• AppMarket för våra Android-
terminaler, som gör det möjligt 
att ladda ner skräddarsydda 
företagsappar

myPOS Smart
hjälper dig att interagera 
bättre med kunderna och 
marknadsföra ditt företag 
på ett helt nytt sätt.

myPOS Smart N5
kombinerar kassaregis-
ter med skräddarsydda 
företagsappar för att 
förbättra det dagliga 
arbetet. 

myPOS Combo 
är ämnad för höga 
volymer vid kassadisken, 
i butiken eller i restau-
rangen. 

myPOS online betalningsplattform drivs av myPOS Europe Ltd., ett licensierat institut för elektroniska pengar. Betaltjänsterna 
och kontona för EEA-länder tillhandahålls av specifikt utsedda banker eller e-pengainstitut. myPOS Shop drivs av myPOS 
Services Ltd., och behandlar ordrar online, distribution och returerer av myPOS-paket.
*Exkl. moms.

Från 339 SEK*



Väx ditt företag med 
onlinebetalningar
Ta emot betalningar online, via telefon, e-post eller 
SMS – allt du behöver är ett myPOS-konto!

Ingen extra mjukvara. Inga månadskostnader eller 
uppläggningsavgifter.
myPOS-kontot konsoliderar betalningar från alla kanaler på en och samma 
plats, och ger dig direkt tillgång till dina pengar dygnet runt.

Kontot kommer med ett eget IBAN-nummer för hela EEA, och erbjuder 
utgående internationella banköverföringar och ett VISA-företagskort för 
enklare kontroll över företagets utgifter.

Betalnings-gateway
för din internetbutik

Integration med 
varukorgar
för enkla betalningar i din 
e-handel

MO/TO virtuell 
kortterminal
för betalningar över telefon

PAYPAY Betalningsknapp
för mindre butiker online

WWWWWW Betalningslänk
för betalningar via e-post 
eller SMS

Betalningsförfrågan
för engångsbetalningar via 
e-post eller SMS

 Öppna ditt myPOS-konto gratis på mypos.com


