Terminale Planet Pay
Abonament za terminal do 3 miesięcy za 1 PLN
Sieć terminali Planet Pay to nowoczesny wymiar akceptacji kart płatniczych w punktach handlowo-usługowych.
W swojej ofercie posiadamy szeroki wachlarz urządzeń. Dostosuj terminal do potrzeb Twojego biznesu.

Wybierz swój terminal płatniczy
Nasze terminale płatnicze obsługują nowoczesne i szybkie płatności zbliżeniowe, akceptują wszystkie rodzaje kart płatniczych
VISA i MasterCard oraz posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa. Wybierz swój terminal płatniczy, który będzie
odpowiadać potrzebom Twojej firmy.

Terminal Mobilny Verifone VX675
Kolorowy wyświetlacz
Wyświetl logo swojej firmy w pełnym kolorze,
Twoi Klienci z pewnością to zauważą.

Ergonomiczny kształt
VX 675 jest poręczny i wygodny w użytkowaniu.
Solidna konstrukcja gwarantuje wytrzymałość
nawet w najtrudniejszych warunkach.

Bezprzewodowy i kompaktowy
VX 675 jest najmniejszym, w pełni funkcjonalnym
rozwiązaniem płatniczym na świecie. Pozwala
przyjmować płatności zawsze i wszędzie.

Czytnik kart zbliżeniowych
Płatności zbliżeniowe są szczególnie wygodne
w miejscach, gdzie ważna jest szybkość
dokonywania transakcji. To idealne rozwiązanie
dla wszelkich płatności bez względu na kwotę
transakcji.

Podstawka ładująca
Dzięki możliwości pracy na baterii terminal ten
jest idealnym rozwiązaniem dla takich branż,
jak restauracje, hotelarstwo, usługi kurierskie,
transport oraz każda działalność wymagająca
bezpiecznego
akceptowania
płatności
w dowolnym miejscu i o dowolnej porze.

Terminal Stacjonarny Verifone VX520
Solidna konstrukcja

Podświetlana klawiatura

VX 520 jest solidnym i wytrzymałym terminalem
obsługiwanym
na
ladzie,
oferującym
niedoścignioną wydajność i bezpieczeństwo.
Dzięki
potężnemu
procesorowi
ARM11
błyskawicznie przetwarza procesy szyfrowania
i deszyfrowania danych.

Obsługa VX 520 jest prosta i intuicyjna. Ekran
i klawiatura są podświetlane, dzięki czemu
terminala można używać w każdych warunkach
oświetleniowych.

Szybkość i niezawodność

Pełen zakres opcji komunikacyjnych: modem,
Ethernet, czteropasmowy GPRS. Dodatkowo
opcjonalne zasilanie akumulatorowe umożliwia
użytkowanie VX 520 w dowolnym miejscu.
Atutem urządzenia jest obudowa pozwalająca na
ukrycie okablowania.

Wydajny procesor przyspiesza transakcję
i pozwala na sprawną obsługę klientów. Dzięki
VX 520 można bezpiecznie obsłużyć więcej osób
w krótszym czasie.

Dopasowany do Twoich potrzeb

Pin Pad Verifone 1000se
Uniwersalność
PINpad 1000SE Contactless to uniwersalne
rozwiązanie łączące dwie funkcje: akceptowanie
płatności zbliżeniowych oraz zatwierdzanie
transakcji wymagających wprowadzenia kodu
PIN.

Wygoda Twoich klientów
Duże przyciski i wyświetlacz ułatwiają
wprowadzenie kodu PIN, dodatkowo wyraźne
oznaczenie czytnika NFC sprawia, że klienci
mogą bez przeszkód samodzielnie wykonać
i zatwierdzić płatność

Bezpieczeństwo
Oddzielny Pin Pad pozwala Twoim klientom na
bezpieczne wprowadzenie kodu PIN. Dodatkowo
na wyświetlaczu pojawiają się wszystkie
niezbędne informacje do przeprowadzenia
płatności przez Klienta.

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

Terminal płatniczy z umową na
12

24

czas
nieokreślony

miesięcy

miesiące

(opłata jednorazowa)

149 PLN

99 PLN

0 PLN

Promocyjna opłata miesięczna

nie dotyczy

Instalacja Terminala POS

54 PLN

Stacjonarny Terminal POS (Ethernet)
z PIN-Padem i czytnikiem zbliżeniowym

miesięcznie

59 PLN

Stacjonarny Terminal POS (GPRS)

z PIN-Padem i czytnikiem zbliżeniowym oraz kartą GPRS

miesięcznie

59 PLN

Mobilny Terminal POS (GPRS)

z wbudowanym czytnikiem zbliżeniowym i kartą GPRS

miesięcznie

Oszczędzasz w pierwszym roku

0 PLN

1 PLN

1 miesiąc

49 PLN

miesięcznie

54 PLN

miesięcznie

54 PLN

miesięcznie

nawet

163 PLN

1 PLN

3 miesiące

44 PLN

miesięcznie

49 PLN

miesięcznie

49 PLN

miesięcznie

nawet

413 PLN

Do powyższych cen należy doliczyć VAT zgodnie z obowiązującą stawką

Prowizje od transakcji
Karty

Opłaty

VISA

0,65%

MasterCard/Maestro

0,65%

Wynagrodzenie Akceptanta
Usługa

Wynagrodzenie

PrePaid GSM

Zarabiasz nawet 5% za sprzedaż doładowania telefonu

CashBack

Zarabiasz 0,50 PLN za każdą transakcję wypłaty gotówki

Sprzedaż doładowań telefonów komórkowych

Wypłata gotówki przy okazji płatności za zakupy

Opłata miesięczna zawiera:
•
•
•
•
•

Wszystkie opłaty związane z transmisją danych
Obsługę kart zbliżeniowych
Twoje logo na pokwitowaniu
Szkolenie z obsługi terminala
Zestaw materiałów identyfikacyjnych

•
•
•
•
•

Cashback - wypłatę gotówki przy okazji płatności za zakupy
Elektroniczną fakturę
Doładowania telefonów GSM
Całodobowe wsparcie Contact Center
Darmowe wsparcie serwisowe

Sieć terminali płatniczych Planet Pay
Właścicielem sieci terminali Planet Pay sp. z o.o. jest IT Card Centrum Technologii Płatniczych SA
KRS 0000262496, kapitał zakładowy 32.500.000 PLN, opłacony 26.552.609 PLN
www.itcard.pl

Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych

Jak zamówić terminal Planet Pay?
To proste!

Skontaktuj się z nami

Opowiedz nam o swojej firmie. Przedstawimy Ci najlepsze możliwości, wyjaśnimy wszelkie
kwestie, przygotujemy ofertę i umowę.

Instalacja terminala

Po podpisaniu umowy, przyjedzie serwisant, który zainstaluje terminal płatniczy, skonfiguruje
go i przeprowadzi szkolenie z jego obsługi.

Przyjmuj płatności kartą

Możesz już akceptować karty płatnicze. Mamy pewność, że dzięki naszym terminalom
zdobędziesz nowych klientów.

Kontakt
Daniel Majewski
tel. 733 999 992 tel. 022 300 50 55
d.majewski@agent.planetpay.pl
www.ekspertfirmowy.pl

24/7
365

24h Contact Center 801 50 80 50
e-mail: pos@planetpay.pl
www.planetpay.pl

