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Τερματικές Συσκευές POS
από την Attica Bank

210 - 3669000
801-11- 500900
www.atticabank.gr
Σε περισσότερα από 80 σημεία σε όλη την Ελλάδα

Δέχεστε κάρτες;
Τώρα, η απάντηση είναι «ΝΑΙ»!!!

Έχετε επιχείρηση ή είστε ελεύθερος
επαγγελµατίας;
Τότε η πραγµατοποίηση συναλλαγών
µε κάρτες µέσω τερµατικών συσκευών
POS, είναι σίγουρα προτεραιότητά
σας! Επιλέξτε την Attica Bank, για να
αποκτήσετε άµεσα τερµατικό POS για
την επιχείρησή σας και να βελτιώσετε
το επίπεδο εξυπηρέτησης που
προσφέρετε.
Εύκολα, γρήγορα, σε ανταγωνιστικές
τιμές, με άμεση παράδοση!

Σε ποιους απευθύνεται;
Σε όλες τις επιχειρήσεις λιανικής πώλησης ή παροχής
υπηρεσιών (µηχανικοί, ιατροί, δικηγόροι, εστίαση,
εκπαίδευση, τουριστικά γραφεία κ.ά.), ανεξαρτήτως
µεγέθους.

Ποια είναι τα πλεονεκτήµατα;
Δυνατότητα αποδοχής όλων των χρεωστικών,
πιστωτικών και προπληρωµένων καρτών µε το
σήµα MASTERCARD & VISA

Διατίθεται σε 2 τύπους:

1. Ενσύρµατη
2. Ασύρµατη

Πώς σας βοηθά
να ενισχύσετε τη ρευστότητα
της επιχείρησής σας;
Εφόσον διατηρείτε επιχείρηση παροχής αγαθών,
όταν προµηθεύεστε POS από την Attica Bank, η
τράπεζα σας δίνει τη δυνατότητα προεξόφλησης
του συνολικού ποσού των άτοκων δόσεων που
προσφέρετε στους πελάτες σας. Έτσι, ενισχύετε
τη ρευστότητα της επιχείρησής σας, αυξάνετε τις
πωλήσεις και έχετε Ανακυκλούµενο Κεφάλαιο
Κίνησης ανάλογο µε το ύψος των συναλλαγών που
πραγµατοποιούνται.

Πώς να αποκτήσετε τη δική σας
τερµατική συσκευή POS;
Απλώς ακολουθήστε τα παρακάτω βήµατα και
επωφεληθείτε από τις άµεσες διαδικασίες που
παρέχει η Attica Bank για κάθε πελάτη ξεχωριστά:

1. Επισκεφθείτε το κοντινότερο κατάστηµα της
Attica Bank που σας εξυπηρετεί

2. Υποβάλετε το σχετικό αίτηµα για την απόκτηση

της συσκευής που επιθυµείτε στον αρµόδιο
υπάλληλο του καταστήµατος

3. Άµεσα θα ενηµερωθείτε για την έκβαση του
αιτήµατός σας

Ανταγωνιστική προµήθεια χρέωσης
για την εκκαθάριση των συναλλαγών

4. Υπογράφετε τη σχετική σύµβαση σε περίπτωση

Εύκολη & Άµεση εγκατάσταση µόνο µε ένα
τηλεφώνηµα

5. Παραλαµβάνετε την τερµατική συσκευή POS

Ασφαλείς συναλλαγές chip & pin

6. Γρήγορα & Εύκολα προβείτε σε εγκατάσταση

Ευκολία και ταχύτητα στις συναλλαγές
Δυνατότητα προγραµµατισµού άτοκων
δόσεων, µέσω επιλεγµένων καρτών οι οποίες
έχουν εκδοθεί από Ελληνικές Τράπεζες

αποδοχής του αιτήµατός σας

της συσκευής POS µε ένα µόνο τηλεφώνηµα

7. Διαφορετικά, προγραµµατίστε στο χρόνο που

σας εξυπηρετεί επίσκεψη από εξειδικευµένο
τεχνικό µας για την εγκατάσταση της συσκευής
POS

