ΤΑΜΕΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΕΡΜΑΤΙΚΟ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΚΑΡΤΩΝ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ

Η RBS σε συνεργασία με την Εθνική Τράπεζα
προσφέρουν την πιο σύγχρονη λύση για το ταμείο σας
Επιλέγοντας μια από τις προτεινόμενες λύσεις“i-bank POS plus”
κάνετε την πιο έξυπνη επιλογή για την επιχείρησή σας, καθώς:
Έχετε στη διάθεσή σας ένα από τα πιο προηγμένα μοντέλα φορολογικών ταμειακών συστημάτων της
αγοράς, με μοναδικές λειτουργικές δυνατότητες, άριστα κατασκευαστικά χαρακτηριστικά και πανελλαδικά εκπαιδευμένο δίκτυο υποστήριξης. Ένα προϊόν σχεδιασμένο και κατασκευασμένο εξολοκλήρου στην Ελλάδα,
από τη μοναδική Ελληνική εταιρεία στον τομέα αυτό, την ΜΑΤ Α.Ε., με εξαγωγές σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες.

Έχετε διασυνδέσει στο ταμειακό σας σύστημα ένα από τα πιο αξιόπιστα τερματικά καρτών,το iCT220,το
οποίο κατασκευάζεται από την κορυφαία παγκοσμίως εταιρεία Ingenico. Υποστηρίζεται στην Ελλάδα από την
εταιρεία Mellon Technologies και είναι ικανό να αποδεχτεί κάρτες όλων των τραπεζών με το σήμα MasterCard,
VISA, Maestro και JCB (πιστωτική, χρεωστική ή προπληρωμένη, συμβατική ή contactless-ανέπαφης τεχνολογίας).

Συνεργάζεστε με έναν κορυφαίο τραπεζικό οργανισμό, την Εθνική Τράπεζα, η οποία σας προσφέρει μια
ανταγωνιστική προμήθεια χρέωσης για την εκκαθάριση των συναλλαγών με κάρτες. Με το τερματικό της Εθνικής
Τράπεζας, συνδεδεμένο με ένα από τα ταμειακά συστήματα της RBS, απολαμβάνετε ευκολία, ταχύτητα,
αμεσότητα και ασφάλεια στις συναλλαγές σας. Περισσότερες πληροφορίες στο www.nbg.gr

Εξασφαλίζετε τη δυνατότητα να παρακολουθείτε ο ίδιος ή και ο λογιστής σας, οποιαδήποτε στιγμή και από
οπουδήποτε, όλη την οικονομική και εμπορική δραστηριότητα του καταστήματός σας, αρκεί να εντάξετε στην
επιλογή σας την cloud υπηρεσία “Link4all”. Η υπηρεσία σας προσφέρεται για τα δυο πρώτα χρόνια στο 50%
της αξίας της. Ακόμη, εφόσον το επιθυμείτε, ο τεχνικός του συστήματος μπορεί να επεμβαίνει από μακριά και να
εκτελεί κάθε απαραίτητη εργασία, ώστε να εξοικονομείτε χρόνο και χρήματα.

Χρηματοδοτική διευκόλυνση από την Εθνική Τράπεζα. Η Εθνική Τράπεζα σας παρέχει τη
δυνατότητα, εφόσον διαθέτετε πιστωτική κάρτα ΕΤΕ, να εξοφλήσετε την οικονομική αξία της λύσης που θα
επιλέξετε σε 12 άτοκες μηνιαίες δόσεις (συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ).*
*«οι δόσεις είναι άτοκες, εφόσον ο μηνιαίος λογαριασμός της κάρτας εξοφλείται στο σύνολό του»

Τιμοκατάλογος των λύσεων “i-bank POS plus”
Είδος Λύσης

Αξία Λύσης

Αξία Λύσης με ΦΠΑ

Μηνιαία Δόση

Elio Poss
Elio Poss + Link4all

1.450,00€
1.450,00€

1.784,00€
1.921,20€

148,70€
160,10€

Edo Web
Edo Web + Link4all

693,00€
804,00€

851,80€
989,00€

71,00€
82,40€

Elio Web
Elio Web + Link4all

629,00€
741,00€

774,10€
911,50€

64,50€
76,00€

Mercato Net
Mercato Net + Link4all

561,00€
673,00€

690,00€
828,10€

57,50€
69,00€

Στις ανωτέρω τιμές περιλαμβάνεται διετές συμβόλαιο συντήρησης για όλες τις λύσεις. Μετά το πέρας της διετίας η συνδρομή στο Link4all είναι προαιρετική και στοιχίζει 108€ ετησίως +ΦΠΑ
για όλες τις ταμειακές μηχανές, εκτός του Elio Poss που στοιχίζει 159€ ετησίως +ΦΠΑ, ενώ η συντήρηση στο τερματικό αποδοχής καρτών είναι υποχρεωτική και στοιχίζει 24€ ετησίως + Φ.Π.Α.
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