
Complete Start: Kompletní balíček pro přijímání platebních karet

Vše, co potřebujete,
v jednom balíčku
Chcete nabídnout svým zákazníkům výhody 
elektronických plateb, ale ve svém podniku 
ještě nemáte terminál? Anebo již platební karty 
přijímáte a chcete využít výhod balíčku 
KB SmartPay? Zvolte si Complete Start!

Vykročte pohodlně do bezhotovostního věku

  Jedno řešení, které v ceně zahrnuje vše, 
co potřebujete pro snadné přijímání 
platebních karet: platební terminál 
s technickou asistencí, široké spektrum 
podporovaných platebních metod 
a exkluzivní doplňkové služby.

  Jednoduchá komunikace – jedna měsíční 
faktura, jeden kontakt pro veškeré vaše 
potřeby a připomínky.

  Transparentní cena – s balíčkem dopředu 
víte, kolik vás přijímání karet bude stát.

  Můžete si vybrat ze tří možností 
v závislosti na svém obratu z platebních 
karet: Complete Start, Complete Start+ 
a Complete Start++. 

+420 228 883 243
obchod@kbsmartpay.cz

www.kbsmartpay.cz

Complete Start Complete Start+ Complete Start++

Objem transakcí 10 000 Kč 50 000 Kč 100 000 Kč

Terminál YOMANI YOMANI YOMANI

Technická asistence ✓ ✓ ✓

Smart Report ✓ ✓ ✓

MEX ✓ ✓ ✓
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Komfort pro vás i vaše zákazníky

Využijte naplno všechny možnosti, které přináší platební řešení KB SmartPay ve formě praktického balíčku.

Akceptace platebních karet

  Podporuje všechny běžně používané typy platebních metod.

  Umožňuje platby čipovými kartami, kartami s magnetickým proužkem a bezkontaktní platby díky integrované 
technologii NFC (Near Field Communication).

  Je navržen tak, aby se co nejpohodlněji používal a držiteli karty umožnil diskrétně a bezpečně zaplatit.

  Bezpečnostní certifikace PCI PTS 3.x.

  Volitelné konfigurace podle vašich potřeb.

  Telefonická technická podpora v pracovní dny i o víkendu

  V případě potřeby výjezd technika k vám do provozovny

  Pravidelné automatické aktualizace softwarového vybavení terminálů

Stolní terminál YOMANI s tiskárnou

Technická asistence

Smart Report 

MEX

Součástí balíčku je i podrobný elektronický reporting. Každý měsíc tak můžete očekávat podrobný přehled všech 

vašich transakcí podle přijímaných typů platebních karet, vývoj vašeho obratu v jednotlivých měsících a další 

informace. Ideální nástroj pro řízení a rozvoj vašeho podnikání! 

Zpracované transakce a jejich detaily můžete průběžně sledovat díky osobnímu přístupu na portál MEX. Zde máte 

k dispozici nejrůznější filtry: obchod, terminál, období, platební schéma apod. Své informace tak máte na dosah, 

ať už jste kdekoliv. Stačí se jen připojit.

V balíčku automaticky získáváte podporu široké škály typů platebních karet: Visa, VPay, Visa Electron, MasterCard, 

Maestro, JCB, UP, Diners, Discover. Čím více typů karet budete přijímat, tím více zákazníků budete moci obsloužit!

Lokální přístup, globální možnosti

KB SmartPay je název spolupráce mezi Komerční bankou a společností Worldline, která je evropským lídrem na poli platebních transakcí. Máme za sebou  
40 let zkušeností v oblasti platebních metod a silné mezinárodní zázemí. Soustavně investujeme do technologického vývoje a za naše výsledky mluví nespočet 
spokojených zákazníků v ČR i zahraničí. Našim tuzemským klientům jsou ve všech regionech k dispozici obchodní i technické týmy a služby poskytujeme 
na vlastních terminálech vysoké kvality.


