TUDO O QUE O SEU
NEGÓCIO PRECISA
NUM ÚNICO TERMINAL
INTEGRADO COM SOFTWARE WINREST E PRIMUM

SOLUÇÕES DE MOBILIDADE PAX A920
Fature e aceite todos os tipos de pagamento em mobilidade utilizando os novos terminais de pagamento PAX, com as tecnologias mais avançadas: contactless, NFC, QR
Code e App/Cartão 360City.
Integrado com os softwares de faturação das linhas WinRest e PRIMUM, permite ao
ponto de venda poupar tempo no pedido de conta por parte do cliente.
PRINCIPAIS VANTAGENS

Evita erros de digitação visto que recebe valores automaticamente através do POS
Pagamentos efetuados através do PAX permitem que tenham fechos do dia sem
diferenças de caixa
O PAX suporta a instalação de um posto que permite regular e conﬁgurar pedidos,
consultar movimentos e conta corrente, aceitar pagamentos, emitir faturas e
enviá-las por e-mail

OPERAÇÕES EM MOVIMENTO

1
O funcionário regista os
pedidos e faz consultas

2

3

Com o PAX o funcionário conﬁrma
e fecha a conta na mesa

No mesmo terminal recebe o
pagamento e envia fatura por email

Agora já pode faturar com todos os meios de pagamento em mobilidade,
melhora o tempo de atendimento e a experiência do cliente.
Integrado com software de faturação linha WinRest e linha PRIMUM
Inclui cartão de dados sem custos adicionais
Faturação sem ligação à internet e consulta transações em tempo real
Registo de pedidos no terminal
Envio de fatura por e-mail
Backup, restore automático e controlo de stocks
Consulta de movimentos e contas-corrente
Integração com plataformas de pedidos e entregas
(Uber Eats, Glovo, Bolt Food, WinRest Booking, Takeaway.com, CTT Now, Shipday, Tookan e Vromo)

Liga-se a qualquer conta bancária
Rede Visa e Mastercard com comissões reduzidas
Aceita pagamentos via App/Cartão 360City
Fidelização mínima 12 meses, sem penalização de devolução
HelpDesk comercial e técnico

Ao contratar o terminal PAX A920

OFERTA DE 6 MESES

A partir do sétimo mês

7,50€/mês + IVA

TAXA DE SERVIÇO AO CLIENTE
Comissões sobre transações
Cartões de Débito Consumer

0,50%

Cartões de Crédito Consumer

0,65%

Cartões de Débito/Crédito Commercial

0,65%

Cartões Consumer NEEA

IC++ 0,30%

Cartões Commercial NEEA

IC++ 0,30%

Ao valor apresentado acresce IVA à taxa legal em vigor

Documentação de Adesão:
. Cópia ou código da certidão comercial permanente
. Cópia a cores do cartão de cidadão dos sócios com pelo menos

. Comprovativo de morada dos sócios e da sociedade
. Comprovativo de morada do local onde será instalado

5% da sociedade
. RCBE da entidade e empresa-mãe

o terminal
. Comprovativo de IBAN da Empresa

Para mais informações, contacte-nos através do 300 046 673 e/ou operacao@360city.pt

