Prijslijst pinapparaten
Leza is uw sterke partner op het gebied van pinapparatuur. Of u nu een vast pinapparaat, een
mobiele versie of een tijdelijke automaat nodig heeft, bij Leza bent u aan het juiste adres!
Al onze apparatuur is gereed voor de toekomst, veilig, betrouwbaar en desgewenst te koppelen
aan uw kassa.

CCV Vx520+Vx820
Dit model is geschikt voor gebruik met internet, ideaal wanneer een hoge
transactiesnelheid belangrijk voor u is!
Vraag naar de mogelijkheden van koppelen met Mplus en Vectron.
Aanschafprijs € 739,00 + installatiekosten € 85,00
*Indien ADSL geen verbindingskosten
€190,00 GSA ABONNEMENT
CCV Vx680
Met de mobiele Vx680 betaalautomaat voldoet u aan de wens van de
consument om overal en altijd veilig te kunnen pinnen. Deze handzame
automaat beschikt over geïntegreerd touchpad en printer en werkt (bij
voorkeur) via het GPRS- of GSM- netwerk, het kan nu ook via het WiFi
netwerk. Ideaal voor het werken op terrassen, op de markt of onderweg. -CCV Vx680 GPRS € 825,00
CCV Vx680 WiFi € 875,00
Installatiekosten € 85,00 Optioneel: Cradle/oplaadstation € 43,00
GPRS abonnement € 12,50 p/m, incl. verbindingskosten
€190,00 GSA ABONNEMENT
CCV Vx820ITS
Met de Vx820 ITS kiest u voor het gemak van een geïntegreerde
betaaloplossing in combinatie met de kassasoftware. De betaalapplicatie
communiceert via internet met uw kassa. De pinpad is voorzien van grote
verlichte toetsen.
Aanschafprijs € 599,00 + installatiekosten € 85,00
GSA ABONNEMENT € 190,00
Yomani
De elegante Yomani is ontworpen voor een druk bezochte kassaomgeving.
Verlichte kaartlezers, toetsen met achtergrondverlichting, kleurendisplay
en een ingebouwde, efficiënte zichtwering zorgen voor grote acceptatie bij
de kaarthouder.
Aanschafprijs € 690,00 + installatiekosten € 85,00
Yomani Base + Kabel RS232
GSA ABONNEMENT €199,00
Aanvullende diensten:
Transactieverwerking door CCV*
Maandelijkse abonnementskosten
Transactiekosten
Verschoven boekingsperiode
*per terminal

€ 1,95
€ 0,055
€ 2,95

Optioneel bij transactieverwerking*
Dagelijkse e-mail rapportage
€ 9,95
Wekelijkse e-mail rapportage
€ 4,95
Maandelijkse e-mail rapportage
€ 1,95

