Hľadáte najlepšie
platobné riešenia?
Vyriešené

Skúste špičkové služby až na 12 mesiacov extra výhodne!
Global Payments, v spolupráci so Slovenskou sporiteľňou, umožňuje podnikateľom využiť
cenové zvýhodnenie až pre 3 naše platobné riešenia. Skúste brať karty s nami a uľahčite
život zákazníkom i sebe. Navyše teraz až na 12 mesiacov ešte výhodnejšie.

0,99 %

Provízia z transakcií
pre Global Payments*

0 EUR

Mesačne za prijímanie
kariet

* Provízia z kartových transakcií bude na úrovni 0,99 % v cenovom modeli MIF ++. Poplatok banke, ktorá vydala kartu, a kartové spoločnosti
bude účtovaný podľa toho, akou kartou zákazník platí. Úplné znenie podmienok kampane a detail cenového modelu MIF ++ nájdete
na našom webe https://www.globalpayments.sk/sk-sk/specialna-ponuka-spolu-platobny-terminal
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GP tom

POS
terminály

Premeňte svoj mobilný telefón na skutočný
platobný terminál. Už nemusíte nosiť so sebou
žiadne ďalšie zariadenia. Prijímajte karty
kedykoľvek, kdekoľvek a ušetríte na poplatkoch.

Umožnite svojim zákazníkom zaplatiť
platobnou, stravovacou alebo benefitovou
kartou. Ponúkame Vám terminály vhodné
do obchodu, ako aj na cesty za zákazníkmi.

GP webpay

Biznis účet

Umožnite svojim zákazníkom platiť okamžite
ako nakúpia na vašom e-shope. Máme riešenia
vhodné pre existujúce aj vznikajúce e-shopy.

Zriadte si Biznis účet v Slovenskej sporitelni
a majte istotu, že bankujete so stabilným
partnerom, ktorý vás v ťažkých časoch
podporí. Viac na www.slsp.sk/sk/biznis/ucty

O Global Payments
Sme najväčším poskytovateľom platobných služieb a technológií na svete. Naše riešenie
využívajú klienti vo viac ako 100 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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