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Akceptacja kart płatniczych 
 

Terminale Planet Pay 
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Akceptuj karty 
Nasze terminale płatnicze obsługują nowoczesne i szybkie płatności zbliżeniowe, akceptują 
wszystkie rodzaje kart płatniczych VISA, Mastercard, transakcje wykonane przy użyciu 
smartphone`a: GPay i Apple Pay oraz posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.  
 
 

Wybierz terminal płatniczy 
 
VERIFONE ENGAGE V240M 

 

 

 

 

 

 

PINPAD 1000SE CONTACTLESS  

 

 

 

 

 

 

VERIFONE ENGAGE V200T  

 

 

 
 
 
  
 
 
 
 

 

 

Duży kolorowy wyświetlacz 
dotykowy o przekątnej 3,5" oraz 
nowa intuicyjna aplikacja  

 

Różne opcje łączności, dzięki czemu 
V240m sprawdza się zarówno w 

restauracjach jak i sklepach. 

Kompaktowy rozmiar,  
akceptacja wszystkich rodzajów 
płatności, szybki procesor i pełne 
bezpieczeństwo 

Technologia Gorilla® Glass 3 minimalizuje 
zarysowania i zapobiega pęknięciom 

Podświetlana klawiatura 

Kolorowy ekran LCD, zwiększona 
pamięć, wygodny i funkcjonalny 
interfejs użytkownika  

 

Oddzielny Pin Pad pozwala  
klientom na bezpieczne 
wprowadzenie kodu PIN 

Idealne rozwiązanie do obsługi kasowej  

Duże przyciski i wyświetlacz 
ułatwiają wprowadzenie kodu PIN  

Solidny i wytrzymały terminal 
przeznaczony do obsługi przy kasie 
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INGENICO MOVE 2500 

 

 

 

 

 

 

INGENICO DESK 3500  

 

  

 

 

 

 

PIN PAD INGENICO DESK 1200  

 

 

 
 
 
 
 
MINI POS INGENICO LINK 1200  

 

 

 
 
 

 

 

2,4” kolorowy wyświetlacz oraz 
nowa intuicyjna aplikacja  

 

Podświetlana klawiatura 

Kompaktowy rozmiar,  
powiększona bateria i kolorowy 
wyświetlacz 

3,2” kolorowy wyświetlacz oraz 
intuicyjna aplikacja  

 
 

Ergonomiczny rozmiar, wytrzymały terminal 
przeznaczony do obsługi przy kasie 
 

Szybki procesor i różne 
konfiguracje łączności  

Kolorowy ekran LCD, zwiększona 
pamięć, wygodny i funkcjonalny 
interfejs użytkownika  

 

Idealne rozwiązanie do obsługi kasowej  

Możliwość korzystania z „wydruku” 
potwierdzeń bez papieru 

Najmniejszy w pełni funkcjonalny 
terminal POS w naszej ofercie. 
Idealne rozwiązanie dla wszystkich 
branż mobilnych 

 

Jasny i wyraźny 2,4” kolorowy wyświetlacz 

Oddzielny Pin Pad pozwala  
klientom na bezpieczne 

wprowadzenie kodu PIN 



Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu  

art. 66 §1 kodeksu cywilnego oraz innych właściwych przepisów prawnych 

Akceptuj karty 
Nasze terminale płatnicze obsługują nowoczesne i szybkie płatności zbliżeniowe, akceptują 
wszystkie rodzaje kart płatniczych VISA, Mastercard, transakcje wykonane przy użyciu 
smartphone`a: GPay i Apple Pay oraz posiadają wymagane certyfikaty bezpieczeństwa.  
 
 

Wybierz terminal płatniczy 
 

VERIFONE VX675 

 

 

 

 

 

 

 VERIFONE VX520  

 

  

 

 

 

 

PIN PAD VERIFONE 1000SE 

 

 

 
 
 
 
 
 

Możliwość wyświetlania logo  
firmy w kolorze 

Idealne rozwiązaniem dla 
branż mobilnych 

Solidna konstrukcja gwarantuje 
wytrzymałość nawet w 
najtrudniejszych warunkach 

Solidny i wytrzymały terminal 
przeznaczony do obsługi przy kasie 

Wydajny procesor przyspiesza 
transakcję i pozwala na sprawną 
obsługę klientów  

Ekran i klawiatura są podświetlane, 
dzięki czemu terminala można 
używać w każdych warunkach 

oświetleniowych 

Duże przyciski i wyświetlacz 
ułatwiają wprowadzenie kodu PIN  

Oddzielny Pin Pad pozwala  
klientom na bezpieczne 
wprowadzenie kodu PIN 

Idealne rozwiązanie do obsługi kasowej  
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Program Polska Bezgotówkowa 

*Program dotyczy firm, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie akceptowały transakcji kartami płatniczymi i nie uczestniczyli w Programie.

Oferta cenowa 
Obsługa transakcji płatniczych przeprowadzonych w terminalu płatniczym: 

Instrument płatniczy 
Program Polska 
Bezgotówkowa 

Opłata naliczana od każdej pojedynczej transakcji po okresie 
dofinansowania z Programu Polska Bezgotówkowa 

Transakcje do 42 000
PLN przez 5 miesięcy 

Opłata procentowa (%)* Opłata płaska (PLN)* 

Karty Visa 

Karty Mastercard 

BLIK (Polski Standard Płatności) 

BLIK C (Polski Standard Płatności) 

* opłata procentowa pobierana jest od wartości transakcji, opłata płaska pobierana od każdej transakcji

Umowa na czas nieokreślony z minimalnym okresem obowiązywania 

Terminal płatniczy 

Program Polska 
Bezgotówkowa 

Cena dzierżawy za każdy terminal 
płatniczy** po Programie Polska 

Bezgotówkowa 

Pierwsze 5 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 

Promocyjna opłata miesięczna N/D 

**opłata za dzierżawę pobierana jest miesięcznie za każdy terminal 
płatniczy. 

Program Polska Bezgotówkowa jest inicjatywą organizowaną pod patronatem 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Związku Banków Polskich. Planet Pay od 
początku jest aktywnym uczestnikiem programu, w związku z czym mogą Państwo 
otrzymać dofinasowanie umożliwiające: 

• Bezpłatne korzystanie z 1 terminala przez okres 5 miesięcy*.

• Bezpłatne rozliczanie transakcji na terminalu, przez 5 miesięcy lub do 42 tys. zł.*.
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Program Polska Bezgotówkowa 

Oferta cenowa 
Obsługa transakcji płatniczych przeprowadzonych w terminalu płatniczym: 

Instrument płatniczy 
Program Polska 
Bezgotówkowa 

OPŁATA TRANSAKCYJNA SKŁADA SIĘ Z: 
Opłata Interchange (IF)* + Opłaty Systemowe (OS)** 

+ Marża Agenta (MA)***

Opłata naliczana od każdej pojedynczej transakcji po okresie 
dofinansowania z Programu Polska Bezgotówkowa. 

Transakcje do 42 000
PLN przez 5 miesięcy

Marża Agenta (MA)1: 

Karty Visa 

Karty Mastercard 

Instrument płatniczy 
Opłata naliczana od każdej pojedynczej transakcji

Opłata procentowa (%)1 Opłata płaska (PLN)1

BLIK (Polski Standard Płatności) 

BLIK C (Polski Standard Płatności) 

1 opłata procentowa pobierana jest od wartości transakcji, opłata płaska pobierana jest od każdej transakcji 

Umowa na czas nieokreślony z minimalnym okresem obowiązywania 

Terminal płatniczy 

Program Polska 
Bezgotówkowa 

Cena dzierżawy za każdy terminal płatniczy2 
po Programie Polska Bezgotówkowa 

Pierwsze 5 miesięcy 24 miesiące 36 miesięcy 

Promocyjna opłata miesięczna N/D 

2opłata za dzierżawę pobierana jest miesięcznie za każdy 
terminal płatniczy. 

 

   

* Opłata Interchange to opłata, którą agent rozliczeniowy uiszcza na rzecz banku wydawcy karty w momencie, w którym zachodzi transakcja pomiędzy posiadaczem karty a 
Akceptantem. Agent rozliczeniowy nie ma wpływu na wysokość opłaty Interchange. 
** Opłata Systemowa (OS) to opłata za transakcje wykonywaną przy użyci karty płatniczej, stanowiąca przychód organizacji VISA lub MasterCard. Opłaty systemowe ustalane są 
odgórnie przez VISA i MasterCard. 
*** Marża agenta rozliczeniowego to opłata należna Planet Pay, stanowiąca wynagrodzenie z tytułu obsługi transakcji 

Aktualne Stawki Interchange oraz Opłat Systemowych są dostępne na stronie: https://strefaakceptanta.planetpay.pl/dokumenty 

Program Polska Bezgotówkowa jest inicjatywą organizowaną pod patronatem 
Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju oraz Związku Banków Polskich. Planet Pay od 
początku jest aktywnym uczestnikiem programu, w związku z czym mogą Państwo 
otrzymać dofinasowanie umożliwiające: 

• Bezpłatne korzystanie z 1 terminala przez okres 5 miesięcy*.

• Bezpłatne rozliczanie transakcji na terminalu, przez 5 miesięcy lub do 42 tys. zł.*.

*Program dotyczy firm, które w ciągu ostatnich 12 miesięcy, nie akceptowały transakcji kartami płatniczymi i nie uczestniczyli w Programie.
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Imię i nazwisko: 
Telefon: 
e-mail:

www.planetpay.pl 

24/7 Contact Center 
801 51 61 71 

• Brak ukrytych kosztów - bezpłatna: instalacja, serwis, szkolenie, karta GPRS!

• Ekspresowa instalacja i szkolenie - już w 2 dni robocze

• Niski koszt dzierżawy terminala

• Najniższa prowizja - dopasowana do Twoich potrzeb

• Brak opłat przez pierwsze 5 miesięcy za dzierżawę terminala*

• Brak opłat za transakcję do 42 tys. PLN obrotu lub przez 5 miesięcy*

• Całodobowe wsparcie Contact Center (24/7)

• Obsługa serwisowa

• Internetowy portal Akceptanta

• DCC (Dynamic Currency Conversion) - płatność w walucie karty

• Cash Back – wypłata gotówki przy okazji transakcji na terminalu

• Sprzedaż doładowań GSM

• Usługi Hotelowe takie jak Preautoryzacja oraz transakcje zdalne MOTO

• Logo firmy na wydruku z terminala płatniczego

• Pakiet materiałów marketingowych

*dotyczy oferty w ramach programu Polska Bezgotówkowa

Skontaktuj się z nam, przedstawimy 
Ci najkorzystniejsze możliwości, 
przygotujemy ofertę i umowę. 

Nasz serwisant zainstaluje terminal 
płatniczy, skonfiguruje go i 
przeprowadzi szkolenie z jego obsługi. 

Gotowe! Możesz akceptować karty 
płatnicze. Dzięki naszym terminalom 
zdobędziesz nowych klientów. 1. 2. 3. 

Zamów Terminal Planet Pay 

Korzyści dla Klienta Planet Pay 
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