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ZET UW ONDERNEMING
OP DE KAART MET DE
JUISTE BETAALOPLOSSING
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YOMOVA COUNTERTOP

YOMANI MU

YOMANI ECR

• Toonbank betaalautomaat
• Groot kleurenscherm
• Inclusief printer
• Bekabeld

• Toonbank betaalautomaat
• Apart kassa- en
klantgedeelte
• Inclusief printer
• Bekabeld

•T
 oonbank betaalautomaat
• Inclusief kassakoppeling
•B
 ekabeld
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Adviesprijs
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Adviesprijs

€ 599,-

Adviesprijs

€ 649,-
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YOXIMO

YOXIMO ECR

YUMI

• Mobiele betaalautomaat
• Inclusief printer
• Flexibele pincode
bescherming
• WiFi of 3/4G

• Mobiele betaalautomaat
• Inclusief kassakoppeling
• Inclusief printer
• Flexibele pincode
bescherming
• WiFi of 3/4G

• Multifunctionele oplossing
• Android besturingsysteem
•G
 root kleurentouchscreen

Adviesprijs

€ 699,-

* De huurprijs is inclusief onderhoud en plug en play installatie.

Adviesprijs

€799,-

Binnenkort
verkrijgbaar
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Welke service past bij uw situatie
De Worldline betaalautomaten zijn robuust en hebben een lange levensduur. U wilt echter ook bij onvoorziene situaties uw klanten
goed van dienst zijn. U kunt daarom bij Worldline kiezen tussen verschillende onderhoudscontracten. De minimale onderhoudsvorm is
een Basic onderhoudscontract. Deze kunt u uitbreiden tot een All-In of een All-In Plus contract, afhankelijk van uw wensen. Hieronder
vindt u onze verschillende opties met bijbehorende tarieven per jaar.
Onderhoudscontract

Inhoud contract

YOMANI/YOMOVA
Countertop

YOXIMO

€ 150,-

€ 171,-

€ 129,-

€ 150,-

€ 51,-

€ 51,-

€ 96,-

€ 96,-

All-In Plus	Helpdesk, software updates, geen extra kosten, reparatie binnen 1 werkdag op
maandag t/m zaterdag plus een koopavond.
All-In 	Helpdesk, software updates, geen extra kosten, reparatie binnen 1 werkdag op
maandag t/m vrijdag.
Basic	Helpdesk, software updates, reparatie op afroep tegen betaling, vast starttarief à
€ 157,50 (voorrijkosten plus eerste half uur arbeid), reparatie binnen 3-5 werkdagen,
6 maanden hardware garantie.
Zondag service
Alleen i.c.m. All-In Plus.

Zelf installeren of uitbesteden
Worldline helpt u om uw betaalautomaat gereed te maken voor gebruik. Met de plug & play uitvoering kunt u onze betaalautomaten eenvoudig
zélf plaatsen. De betaalautomaat wordt volledig gebruiksklaar bij u afgeleverd. Met de handleiding kunt u de betaalautomaat vervolgens
eenvoudig zelf activeren. Laat u de installatie van uw betaalautomaat liever over aan professionals? Bij de keuze voor installatie op locatie
komt een servicemonteur bij u langs. Tijdens de installatie krijgt u gelijk meer uitleg over de werking van uw nieuwe betaalautomaat.
Soort installatie

Inhoud installatie

Plug & Play
Installatie op locatie

Volledig geïnstalleerd en verstuurd via PostNL.
Installatie & instructie op locatie.

Prijs
€ 65,€ 140,-

Acceptatie van betalingen
Bij Worldline kunt u ook terecht voor de acceptatie van betalingen. Onze betaalautomaten zijn geschikt voor de acceptatie van alle
bekende internationale betaalkaarten. Zo regelt u alles via één partij, veilig en betrouwbaar. Bovendien heeft u gratis online inzage in alle
transacties die u via Worldline accepteert. Hieronder vindt u een overzicht van de tarieven.
Wat wilt u accepteren

Kaartmerken

Omschrijving

(Inter)nationale betaalpassen en
creditkaarten

Maestro/V PAY
Nederlandse pinbetaling*
MasterCard/Maestro/Visa/V PAY Particuliere kaarten uit Europa**
MasterCard/Maestro/Visa/V PAY Particuliere kaarten buiten Europa**
MasterCard/Maestro/Visa/V PAY Alle zakelijke kaarten
Diners Club/Discover		
JCB		
UnionPay		
Alleen creditkaarten
MasterCard/Visa
Particuliere kaarten uit Europa**
MasterCard/Visa
Particuliere kaarten buiten Europa**
MasterCard/Visa
Alle zakelijke kaarten
Diners Club/Discover		
JCB		
UnionPay		
* Tarief geldt alleen voor transacties in Nederland met een Nederlandse betaalpas
** Met Europa wordt de European Economic Area bedoeld
Minimum commissiebedrag is € 0,15 per transactie, m.u.v. Nederlandse pintransacties
Extra toeslag voor: Pre-autorisaties Visa: € 0,025 per pre-autorisatie
Pre-autorisaties MasterCard: 0,05% van het autorisatiebedrag
Virtuele kaarten (GWTTP): 1,85% bovenop het percentage per transactie

Tarief
€ 0,06
1,10 %
2,20 %
2,20 %
2,50 %
1,95 %
1,95 %
1,25 %
2,35 %
2,35 %
2,50 %
1,95 %
1,95 %

Jaarlijkse kosten

€ 49

€ 49

Benieuwd naar de juiste betaaloplossing voor uw situatie? Wij bespreken graag uw mogelijkheden.

worldline.com

Worldline is a registered trademark of Worldline SA.
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