
SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

PŘIJÍMEJTE PLATEBNÍ KARTY  
A NAVYŠTE SVŮJ OBRAT AŽ O 30 % 

Rozhodněte se  
pro platební terminál

•  Instalace a dodání terminálu 
zdarma

• Řešení na míru – různé typy 
terminálů včetně mobilních 

• Přijímání různých typů platebních 
karet i plateb mobilním telefonem 
(pomocí technologie NFC)

• Atraktivní doplňkové služby  
na terminálu (evidence EET, DCC)

 NYNÍ AKCE! 
3 měsíce zdarma 

Global Payments s.r.o., se sídlem V Olšinách 626/80, Strašnice, 100 00 Praha 10, Česká republika, IČ: 042 35 452, zapsaná  
v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 244453.

SERVICE. DRIVEN. COMMERCE

Přijímáním platebních karet můžete navýšit 
své příjmy až o 30 %. Nelimitujte své zákazníky 
povinností platit v hotovosti. 

Pořiďte si terminál a přesvědčte se o výhodách 
rozšíření možností úhrady přijímáním platebních 
karet.

Na základě vašich požadavků připravíme řešení, 
které bude vyhovovat potřebám vašeho podnikání.

Nyní akce – terminál na tři měsíce zdarma.



   ŘEŠENÍ PRO PŘIJÍMÁNÍ PLATEBNÍCH KARET

Co je součástí naší nabídky?
•  Platební terminál dle potřeb zákazníka (fixní, mobilní atd.)
• Uživatelská příručka pro obsluhu terminálu
• Servis a podpora s garancí dostupnosti služby 
• Internetový portál pro správu a prohlížení všech plateb
• Jednoduché plnohodnotné řešení EET – volitelná služba
• Další doplňkové služby - Dynamic Currency Conversion, Cash Back 

Volitelná služba EET
• Modul elektronické evidence tržeb přímo v terminálu  

pro hotovostní i karetní platby 
• Tisk účtenek se všemi náležitostmi přímo z terminálu
• Správa certifikátu pro komunikaci s finanční správou
• Jednoduchá, kompaktní a bez složitého pokladního systému
• Služba lze zapnout / vypnout dodatečně

S naším internetovým portálem máte vše pod kontrolou
•  Prohlížení transakcí odkudkoliv z jakéhokoliv zařízení
• Spolehlivá a přehledná evidence transakcí
• Monitoring terminálu
• Avíza plateb v různých formátech dle potřeb klienta

KONTAKTUJTE NÁS

Telefonní linka je dostupná od pondělí do pátku 9.00 - 17.00 hodin, kromě státních svátků.

+420 267 197 744 SALESSUPPORT@GLOBALPAYMENTS.CZ

Doplňkové 
služby EET, DCC

Možnost jednoduchého aktivování 
plnohodnotného modulu pro 
elektronickou evidenci tržeb s tiskem 
účtenek či služby DCC - Dynamic 
Currency Conversion.

NYNÍ AKCE:  
3 měsíce zdarma 

Akční nabídka platí do 31.3.2018 
Pořiďte si terminál nyní a máte  
jeho užívání na 3 měsíce zdarma 
(bez fixních měsíčních poplatků).

Platby 
kartou 

Můžete přijímat kreditní i debetní 
karty a umožníte i platby 
mobilem. Přijímáním karet 
můžete navýšit počet nákupů 
a objem tržeb až o 30 %.

Jedno zařízení
 na vše

Platební terminál, elektronická 
evidence tržeb, evidence plateb, tisk 
účtenek v jednom. Podle potřeby si 
zvolíte fixní či mobilní typ.

Pořízení a 
instalace zdarma

Dodání a instalace platebního 
terminálu je pro vás bez jakýchkoliv 
pořizovacích nákladů. Měsíční 
poplatky za užívání se odvíjí od 
objemu bezhotovostních transakcí.

Online přehled 
o transakcích

Správa a prohlížení transakcí 
a EET modulu na přehledném 
webovém portálu.


