
Terminál i EET.  
Vše v jednom!
• Transakce kartou do zvoleného objemu i pronájem terminálu v ceně balíčku.
• Platby kartou nemusíte v EET registrovat.
• Získáte více zákazníků.
• Přes terminál registrujete platby  
 v hotovosti.
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Naše terminály umí

V ceně 
balíčku

Pronájem 
platebního 
terminálu

Transakce 
ve zvoleném 

objemu se 
sazbou 0 %

Vhodný pro karetní obraty Do 10 000 Kč Do 50 000 Kč Do 100 000 Kč

Sazba z transakcí do zvoleného objemu 0 % 0 % 0 %

Cena měsíčně 580 Kč 790 Kč 1 450 Kč

Sazba z transakcí nad objem 1,6 % 1,4 % 1,2 %

EET měsíčně (volitelné) 100 Kč 100 Kč 100 Kč

Akce 3 měsíce zdarma platí pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 24 měsíců a vztahuje se na základní cenu balíčku a transakce do zvoleného měsíčního objemu. 
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro zprovoznění služby EET k 1. 5. 2020 je třeba uzavřít smlouvu nejpozději do 31. 3. 2020.

Akce:  
3 měsíce  
zdarma  

na vybraný  
balíček  

a EET

EET  
za 100 Kč 
měsíčně 

READY

Technická 
podpora



Akční sazba 0,95 %  
z transakce
• Terminál k pronájmu s akční sazbou 0,95 %.
• Platby kartou nemusíte v EET registrovat.
• Získáte více zákazníků.
• Přes terminál registrujete platby v hotovosti.
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Naše terminály umí

Pronájem  
terminálu  

za výhodnou 
cenu

Transakce 
zahraniční  
kartou se  

službou DCC  
za 0 %

Výhodné 
podmínky  
pro řešení  

EET

Sazba  
0,95 % pro 

nejběžnější 
karty

Akční nabídka EET zdarma 3 měsíce zdarma

Cena za platební terminál od 290 Kč měsíčně první 3 měsíce zdarma*

Sazba z transakce 0,95 % 0,95 %

Sazba z transakce se službou DCC 0 % 0 %

Technická podpora terminálu v ceně v ceně

EET měsíčně (volitelné) zdarma první 3 měsíce zdarma* 

*  V případě dosažení karetního obratu 240 000 Kč na terminál během prvních 3 měsíců zůstává pronájem terminálu i služba EET zdarma nadále, jinak od 4. měsíce 
pronájem terminálu od 290 Kč měsíčně a služba EET za 100 Kč měsíčně. 

Nabídka platí pro nové zákazníky při uzavření smlouvy na 24 měsíců. Sazba 0,95 % se vztahuje na všechny platební karty regulované EU (např. osobní kreditní a debetní 
karty společností VISA a Mastercard, bez ohledu na místo vydání). Pro neregulované karty, např. služební, platí sazba 1,95 %. Minimální poplatek za každou transakci 
je 1 Kč. Ceny jsou uvedeny bez DPH. Pro zprovoznění služby EET k 1. 5. 2020 je třeba uzavřít smlouvu nejpozději do 31. 3. 2020.

READY


