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Mobilný POS terminál
Move 3500

Vhodné najmä pre mobilné 
prevádzky, ako sú bary, 
reštaurácie; je ideálnym riešením 
pre doručovacie prevádzky  alebo 
trhový predaj;

Zabudovaná tlačiareň, veľký  
displej, v hornej časti klávesnice 
má ďalšie navigačné klávesy; 

Podporuje rôzne typy komunikácie, 
vďaka čomu môže byť 
prispôsobený miestu, kde bude 
terminál používaný.  

Pripojenie GPRS/Dual SIM/
WiFi/4G/3G/Bluetooth je voliteľné a 
šité na mieru obchodníka, čím 
optimalizuje náklady na 
komunikáciu. 

*SIM karta - 2 EUR/ mesiac
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Stacionárny POS terminál 
a PIN Pad - Desk 3200

Zariadenie vhodné do predajní a 
prevádzok, v ktorých zákazník platí 
pri pulte;

K terminálu je pripojený Pin Pad; 

Pin Pad slúži na zadanie PIN kódu 
zákazníkom alebo priloženie karty, 
čo je rýchlejšie a komfortnejšie z 
pohľadu obsluhy aj zákazníka;

Akceptuje akýkoľvek spôsob platby 
na pulte (NFC, čip a pin, 
podpisovanie, mobilnú 
peňaženku,QR a alternatívne 
spôsoby platby);

Terminál ponúka širokú škálu 
možností pripojenia vrátane 
ethernetu a modemu a 3G. 
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Terminál je vhodný pre väčšie 
obchodné reťazce, vyžaduje 
prepojenie s pokladničným 
systémom; 

Tzv. inteligentný PIN PAD; 
zariadenie, ku ktorému zákazník 
prikladá platobnú kartu a zadáva 
svoj PIN kód;

Podporuje EMV čip a PIN, NFC, 
mobilnú peňaženku a alternatívne 
spôsoby platby;

Kompaktný, rýchly a bezpečný, 
spĺň  a najvyššie bezpečnostné 
požiadavky pri spracovaní 
všetkých platobných transakcií;

Transakcie spracováva rýchlo a 
skracuje čas strávený pri pokladni. 
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13 €

Inteligentný PIN Pad
Lane 3000

Pomôžeme vám s výberom správneho typu 
platobného terminálu pre vaše podnikanie 
Ponúkame vám platobné terminály najnovšej generácie využívajúce jedinečné portfólio platobných aplikácií. 

K dispozícii sú stacionárne terminály, ktoré sa využívajú v kamenných obchodoch a prevádzkach služieb a mobilné 
terminály  učené pre prevádzky, v ktorých je potrebná mobilita pri platbe kartou.  Všetky terminály spĺňajú 
najvyššie bezpečnostné štandardy a požiadavky medzinárodných kartových spoločností. 
 

Certifikované na eKasa

od 14 €* 10,50 €

Uvedené ceny sú bez DPH.



Naša ponuka zahrňa akceptáciu platobných kariet prostredníctvom nami dodaných platobných 

Akceptácia platobných kariet vydaných kartovými 
spoločnosti Visa a MasterCard.

Inštalácia, servis platobného terminálu 
a zaškolenie obsluhy v cene. 

Denné zúčtovanie platieb na účet obchodníka v 
akejkoľvek banke v SR do 2 pracovných dní od 
realizácie transakcií. 

Prehľady o vykonaných transakciách 
prostredníctvom portálu. 

Akceptácia platobných kariet

terminálov, ktorú realizujeme v spolupráci so zmluvnými partnermi. 

> Školiace materiály pre obsluhujúci personál. Riešenie 
reklamácií transakcií.

Zákaznícka podporu 24 x 7 x 365.

Akceptácia všetkých stravovacích kariet. 

Dobíjanie kreditov mobilných operátorov.

Servisná podpora v pracovných dňoch od 8.00 do 
17.00 hod. 
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www.axasoft.eu

AKCEPTOVANÉ PLATOBNÉ A STRAVOVACIE 
KARTY:

KONTAKT:
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PONUKA

DOBÍJANIE 
KREDITOV:

> Poplatok za transakcie v súlade s nariadením EU
je rozdelený nasledovne:

Príklad poplatkov spotrebiteľských debetných kariet 
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0,2% 0,018% 0,95%+ +

POPLATKY SPOLU:  1,17 %

Výmenný poplatok- poplatok za použitý typ karty

Poplatok kartových schém - poplatok za 
spracovanie transakcie v spoločnosti VISA a 
Mastercard v závislosti od typu karty a 
trannsakcie

Poplatok za platobné služby - poplatky za 
transakcie a vedenie  účtu

________________________________________

________________________________________

= 1,17 %

Výšku poplatkov pre neregulované karty vydaných mimo EÚ 
určuje spoločnosť VISA alebo Mastercard.

0,2% + 0,107% + 0,95%

POPLATKY SPOLU:  1,26 %

= 1,26 %


