Abonnementsvormen en prijzen

Hoe werkt het verder?
contractduur

LEASE (abonnement/mnd)

5 jaar

3 jaar

1 jaar

SEPAY Mobiel Basis

€ 36,95

€ 43,95

€ 50,95

SEPAY Mobiel Plus

€ 37,95

€ 45,45

€ 53,45

SEPAY Mobiel Wifi

€ 38,45

€ 45,95

€ 55,45

SEPAY Vast Basis

€ 26,25

€ 30,20

€ 34,65

SEPAY Vast Plus

€ 27,25

€ 31,70

€ 37,15

SEPAY Vast Combi

€ 30,25

€ 35,20

€ 50,65

SEPAY regelt alles voor u. U betaalt een vast bedrag per maand voor de
pinautomaat. Dit is inclusief 50 transacties, Service & Onderhoud, bankkosten en de
transactieverwerking. Ook software-updates, uw persoonlijke pagina en het multi
simkaart abonnement zijn inbegrepen.
Via www.sepay.nl/inschrijven kunt u de betaalterminal aanvragen. Zodra alles
ingevuld is en alle documenten bij SEPAY compleet en ondertekend binnen zijn, sturen
wij u de betaalterminal toe. Binnen 24 uur kunt u uw klanten laten afrekenen!
Wilt u een offerte op basis van meerdere automaten?
Neem contact op met onze Marketing & Sales afdeling voor meer informatie of een
afspraak: sales@sepay.nl of +31 (0)88 426 2700.
Wij hopen u spoedig als nieuwe klant te verwelkomen!

eenmalige
aanschaf

abonnement / mnd
bij contractduur van 1 jaar

SEPAY Mobiel Basis

€ 685,00

€ 23,95

SEPAY Mobiel Plus

€ 735,00

€ 26,45

SEPAY Mobiel Wifi

€ 785,00

€ 26,95

SEPAY Vast Basis

€ 449,00

€ 15,60

SEPAY Vast Plus

€ 499,00

€ 18,10

SEPAY Vast Combi

€ 675,00

€ 21,90

KOOP

SEPAY pinautomaten

Abonnementsprijzen zijn inclusief:
- 50 Transacties per maand
- Bankkosten en 			
transactieverwerkingskosten
- Service & onderhoud

- GPRS Multisimkaart
- Software updates
- Gebruik persoonlijke pagina

veilig, snel en gemakkelijk.
SEPAY B.V. | Postbus 16761 | 2500 BT Den Haag
T +31 (0)88 426 2700 | F +31 (0)88 426 2750 | sales@sepay.nl | www.sepay.nl
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SEPAY Koop, Lease of korte termijn gebruik

De Mobiele betaalterminals van SEPAY

Ervaar het gemak van betrouwbare betaalterminals bij SEPAY. Kies voor het
kopen of leasen voor lange termijn of huur een betaalterminal voor korte
termijn. Ook voor ondernemers die maar enkele malen per maand of jaar
een betaalautomaat nodig hebben heeft SEPAY een unieke, zeer goedkope
oplossing: PayAsYouPin.

Bij SEPAY kunt u kiezen uit drie verschillende mobiele betaalterminals. Alle
drie compact, klein, ergonomisch ontworpen en zeer veilig en gemakkelijk
in gebruik. Alle mobiele betaalterminals zijn voorzien van een accu met
voldoende capaciteit om een hele dag transacties te kunnen uitvoeren.

Bij SEPAY kunt u ook kiezen uit 3 verschillende vaste betaalterminals. Alle
drie compact, klein, ergonomisch ontworpen en zeer veilig en gemakkelijk
in gebruik. Alle vaste betaalterminals dienen verbonden te worden met het
internet via een bijgeleverde UTP-kabel.

Met de SEPAY Mobiel Basis heeft u een zeer voordelige en flexibele oplossing
om zowel op locatie als in uw zaak betalingen van klanten te ontvangen.
De SEPAY Mobiel Plus heeft als extra voordeel een kleurenscherm.
Bovendien kunt u NFC-betalingen accepteren. De SEPAY Mobiel WiFi
kan zelfs verbinding maken met een WiFi-netwerk. Ideaal voor horecagelegenheden of bedrijven met een slechte dekking op het mobiele netwerk.

Met de SEPAY Vast Basis heeft u een zeer voordelige oplossing om in uw
zaak betalingen van klanten te ontvangen. De SEPAY Vast Plus heeft als
extra voordeel een kleurenscherm. Bovendien kunt u NFC-betalingen
accepteren. De SEPAY Vast Combi Plus heeft een gescheiden kassiers- en
klantgedeelte, ideaal voor gebruik in winkels en gebruik met een kassa. Het
kassiersgedeelte wordt via een bijgeleverde UTP-kabel verbonden met het
internet.

Welke keuze u ook maakt: al onze betaalterminals zijn gebruiksvriendelijk,
compact, snel en gegarandeerd veilig. Zo heeft u voor alle situaties waarin
afgerekend moet worden de beschikking over een slimme betaaloplossing!

De voordelen van SEPAY betaalterminals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SEPAY is de goedkoopste aanbieder van Nederland
Geschikt voor V-Pay, Maestro-en creditcardbetalingen en diverse
giftcards
Eenvoudig te installeren en te gebruiken: “Plug & Play”
SEPAY betaalterminals kunnen ook in het buitenland gebruikt worden
Alle betaalautomaten zijn gecertificeerd en gegarandeerd veilig
SEPAY regelt het gehele betaalproces, u heeft nergens omkijken naar
Goed bereik op basis van een multi simkaart of Wifi
Snelle verwerking van de transacties van uw klanten
Deskundige helpdesk behandelt al uw vragen (NL, FR, D, GB, CN)
Eigen persoonlijke pagina met duidelijke transactie overzichten etc.
Snel en eenvoudig, gemakkelijker kan het niet!

SEPAY
Mobiel Basis

SEPAY
Mobiel Plus

De Vaste betaalterminals van SEPAY
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SEPAY
Mobiel WiFi

SEPAY
Vast Basis

Pin- en creditcardbetalingen

Pin- en creditcardbetalingen

Verlicht toetsenbord

Verlicht toetsenbord

Kleurenscherm

-

Kleurenscherm

-

Contactloos betalen (NFC)

-

Contactloos betalen (NFC)

-

Kassakoppeling

Kassakoppeling

Bonprinter

Bonprinter

Verbinding via WiFi

-

Verbinding via GPRS

-

SEPAY
Vast Plus

Stand-Alone opstelling

-

Verbinding via internet

Docking station

Ga voor de actuele prijzen en acties naar www.sepay.nl.

Ga voor de actuele prijzen en acties naar www.sepay.nl.

SEPAY Vast
Combi Plus

-

