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Dla naszych klientów mamy zróżnicowaną oraz kompleksową ofertę terminali płatniczych doskonale 
dopasowanych do ich potrzeb. 

Terminal do płatności kartą umożliwia płatności 
wykonywane kartami kredytowymi, debetowymi, kartami 
z chipem i z paskiem magnetycznym. Dzięki 
wbudowanemu modułowi NFC możliwe jest wykonywanie 
płatności mobilnych, które każdego dnia stają się coraz 
bardziej powszechne wśród klientów. 

Każdy terminal do płatności kartą w naszej ofercie 
zapewnia wysoki komfort użytkowania, a transakcje 
wykonywane są sprawnie, szybko i bezpiecznie. 
  

Terminale płatnicze POS 

Terminale płatnicze POS z dnia na dzień stają się coraz 
bardziej popularne, powszechne, a co najważniejsze – potrzebne. 

Terminal POS umożliwia płatności kartami wyposażonymi w chip, pasek magnetyczny i moduł NFC do 
płatności zbliżeniowych. 

Terminale płatnicze spotykamy w niemal każdym sklepie, firmie czy organizacji, ale czy zdajemy sobie 
z możliwości, jakie nam oferują? 

Zalety terminali POS 

Z roku na rok ilość płatności gotówkowych spada na rzecz płatności bezgotówkowych, płatności 
mobilnych, jednym z powodów takiego stanu rzeczy jest wygodny i bezpieczny sposób 
przeprowadzania transakcji – zarówno dla przedsiębiorcy, jak i klienta. 

Terminale POS oferują w swoim niewielkim rozmiarze wielkie możliwości: 

• Prosty w obsłudze oraz czytelny interfejs, 
• Obsługa transakcji cashback, 
• Obsługa kart zbliżeniowych, 
• Drukowanie loga Merchanta, 
• Wygodne fakturowania, 
• Moduły raportowe. 

 
Wszystkie terminale POS gwarantują pełne bezpieczeństwo transakcji, dzięki zgodności ze wszystkimi 
standardami bezpieczeństwa oraz szyfrowania danych protokołem SSL. 

Dlaczego warto zdecydować się terminal POS? 

• W dobie dzisiejszego trybu życia, oszczędność czasu i komfort podczas rutynowych czynności 
jest ceniona przez zdecydowaną większość z nas. 

• Dlatego wchodząc do sklepu zakładamy z góry, że jest możliwość płatności kartą lub 
telefonem. 

• Gdy czekamy na kuriera lub dostawcę zakładamy, że posiada ze sobą terminal płatniczy. 
• Liczymy na szybką, bezproblemową transakcję. 
• W momencie, gdy nasze założenia nie pokrywają się z rzeczywistością uderza w nas delikatne 

rozczarowanie, a chęć skorzystania ponownie z danego sklepu, kuriera lub dostawcy – 
drastycznie spada. 

• Terminal płatniczy POS to nie tylko szybka i bezpieczna płatność to również sprostanie 
wymaganiom klienta, to dopasowanie do jego trybu życia. 



 

 

 

Szczegóły oferty dostosowywane są do branży i klientów indywidualnie. 
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