Pokladnica, tlačiareň
a terminál
v jednom?
Vyriešené. S naším platobným
riešením získate hneď niekoľko
funkcií v jednom a vaše podnikanie
bude zas o niečo pohodlnejšie.
Vyskúšajte ho.

Platobný terminál s aplikáciou Storyous ponúka
v jednom zariadení všetko, čo na platbu potrebujete.

Funkcia smart pokladnice
podľa eKasa pravidiel s jednoduchým ovládaním

0,99%

Zabudovaná
tlačiareň

Provízia z transakcií
pre Global Payments*

Platobný terminál
pre bezkontaktné aj klasické platby kartou

0 EUR

Poplatok za službu Akceptácia
kariet na prvých 12 mesiacov

* Provízia z kartových transakcií Visa, Mastercard, JCB a UnionPay pre Global Payments bude na úrovni 0,99 % v cenovom modeli MIF++. Provízia z kartových transakcií Diners pre GP bude
na úrovni 0,71 %. Poplatok banke, ktorá vydala kartu a kartovej spoločnosti bude účtovaný podľa toho, akou kartou zákazník platí. Za ďalšie využívané služby bude účtovaná cena podľa
platného sadzobníka poplatkov. Za spracovanie transakcie bude prvých 12 mesiacov účtovaná cena 0 €. Detail cenového modelu MIF++ nájdete na našom webe.
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Lite tarifa pre jednoduché podnikanie už za 19 €
mesačne
Platby v hotovosti, kartou, stravnými
lístkami alebo kombinovane
Rýchle markovanie položiek dotykom
alebo čítačkou čiarových kódov
Použitie v prevádzke aj na cestách,
SIM karta súčasťou terminálu

Veľké plusy
navyše

Kompatibilita s fiškálnym zákonom
a jednoduché prepojenie na účtovné
systémy
Kategórie produktov a neobmedzený
počet položiek
Účtovanie aj bez internetu (odošle sa
po pripojení)

Prémiové služby (ako používateľské profily, čísla objednávok,
slepá uzávierka či cenové hladiny) až na 6 mesiacov ZADARMO.
Žiadne vstupné investície a navyše teraz len 25 € za školenie
a 40 € za certifikované CHDÚ. Vďaka tomu šetríte až 65 €.
Úspora času. Všetko potrebné vyriešite s našim špecialistom.
Zmluvy podpíšete na jednom mieste bez zbytočných prieťahov.
Uvedené ceny sú bez DPH.

Overené podnikateľmi ako ste vy
Platobný terminál s aplikáciou Storyous si ako smart riešenie zvolilo už tisíce podnikateľov,
a to nie len v gastronómii. Za najlepšiu voľbu ju považujú podnikatelia v segmentoch ako je
kvetinárstvo, chovateľské potreby, textilné galantérie, domáce potreby alebo
napríklad železiarstvo.

O Global Payments
Sme najväčším poskytovateľom platobných služieb a technológií na svete. Naše riešenie
využívajú klienti v 38 krajinách a ročne pre nich spracujeme viac ako 50 miliárd transakcií.
Pre podnikateľov v Slovenskej republike spracovávame ročne transakcie v hodnote
2 miliardy EUR. Obsluhujeme tu 25 000 terminálov a viac ako 90% našich zákazníkov
je spokojných s našimi službami. Pridajte sa k nim.
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info@globalpayments.sk
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