
SumUp będzie naszym oficjalnym partnerem pozwalającym na akceptację kart płatniczych. Chcemy,

aby na targach każdy klient mógł zapłacić kartą płatniczą za wasze produkty.  

Z naszego doświadczenia wynika, że rosnąca ilość klientów za swoje zakupy chce płacić kartą.

Zadając wystawcom pytanie:  Czy można płacić kartą  -  bardzo często słyszą:  Bardzo nam przykro,

niestety NIE, co nie raz, przyczynia się do rezygnacji klienta z zakupu, mniejszej sprzedaży i po prostu

gorszego doświadczenia klientów. 

Żeby  uniknąć  rozczarowania  i  ewentualnej  utraty  klientów  przygotowaliśmy  dla  Was  wyjątkową

ofertę, unikalną na rynku akceptacji kart płatniczych, oferowaną przez naszego partnera SumUp.

Przygotowaliśmy dla Was możliwość zakupu Terminala PIN+ po specjalnej cenie:

Rejestrujecie się i zamawiacie swój własny mobilny Terminal PIN+ ze specjalnym rabatem 60 

zł (standardowa cena to 259 PLN netto) wprowadzając podczas zakupu kod rabatowy 

‘KRAKOWLAL’. Aby to zrobić:
1. Wejdź na sumup.pl 
2. Wybierz ‘Zarejestruj się’
3. Dokończ rejestrację i zamów Terminal PIN+ 

WAŻNE: Terminal PIN+ zostanie do was wysłany kurierem przed targami!

Zalety SumUp:

• Bez abonamentu – brak długoterminowych umów i stałych opłat.

• Przejrzysty cennik – Jedna stała opłata 1,49% od transakcji

• Jednorazowy zakup – koszt Terminala to 210 zł netto (standardowa cena to 259 zł 

netto)

• Szybka rejestracja – rejestracja i zakup Terminala online

• Bezpośrednie wypłaty – wypłata  środków na dowolny rachunek bankowy
4. Wystawca wypełnia voucher do płatności kartą – wprowadza nazwę wystawcy / 

Często zadawane pytania



� Czym jest SumUp?

SumUp  to  mobilny  Terminal  Płatniczy,  który  działa  w  połączeniu  z  kompatybilnym

urządzeniem mobilnym (Smartfon lub  Tablet)  oraz  darmową aplikacją.  Terminal  PIN+  jest

najmniejszym na świecie terminalem płatniczym do akceptacji kart. SumUp wyróżnia się od

tradycyjnych  terminali  prostotą  użytku,  brakiem  abonamentu,  stałych  opłat  i  wiążącej

umowy. Terminal PIN+ kupuje się na własność.  Urządzenie  zasilana jest  dwoma bateriami

AAA oraz komunikuje się poprzez 

� Jakie są zalety korzystania z SumUp? 

Akceptacja kart płatniczych statystycznie zwiększa sprzedaż o 30%. Dodatkowo nie tracimy

klientów, którzy nie posiadają przy sobie gotówki lub decydują się na spontaniczny zakup.

Klient  nie  musi  szukać  bankomatu  i  traktuje  takiego  wystawcę  jako  profesjonalistę.  Jako

wystawca  nie  musimy  martwić  się  o  bezpieczeństwo  swoje  oraz  swoich  zarobionych

pieniędzy.

� Co musze posiadać aby móc korzystać z SumUp?

Cztery rzeczy są potrzebne: 

o Kompatybilne urządzenie mobilne (sprawdź na https://sumup.pl/check-device)
o Darmowa aplikacja SumUp
o Rachunek bankowy w dowolnym banku

� Ile wynosi prowizja od transakcji?

Prowizja od transakcji to 1,49% od każdej przyjętej transakcji. Od 100,00 PLN to tylko 1,49

PLN.

� Czy mogę korzystać z Terminala PIN+ również po Targach?

Terminal PIN+ kupujesz na własność i po targach możesz z niego korzystać wszędzie tam gdzie

masz dostęp do Internetu.  Pamiętaj,  że Terminal  PIN+ może stać  się  przydatny na innych

targach, które planujesz w przyszłości.

� Jak mogę zarejestrować się / zakupić Terminal PIN+?

Terminal  PIN+  możesz  kupić  wchodząc  na  stronę  www.sumup.pl a  następnie  wybierając

„Zarejestruj się”. Należy najpierw przejść szybki proces rejestracji wprowadzając podstawowe

dany. Ostatnim krokiem rejestracji jest zakup Terminala PIN+. Pamiętaj aby podczas kupna

Terminala  PIN+  wprowadzić  kupon  rabatowy,  który  obniży  koszt  zakupu.  Terminal  PIN+

zostanie do Ciebie wysłany kurierem lub zostanie dostarczony w dniu targów

� Jak wygląda płatność przez Terminal PIN+?

Zachęcamy do obejrzenia filmu instruktażowego - http://vimeo.com/96671779

� Ile trwa transfer środków na konto?

Środki  z  transakcji  zostają  automatycznie  wypłacane  na  rachunek bankowy wprowadzony

podczas rejestracji.  Od momentu przyjęcia płatności do zaksięgowania pieniędzy na koncie

może minąć do czterech dni roboczych. 


