סליקה עם פלאקארד -שירות • בטחון • חדשנות

27/1/2019
לכבוד :החב' הכלכלית של התאחדות המלונות בישראל בע"מ
לידי :רומי גורודיסקי -מנכ"לית

הנדון :הצעת מחיר למסופוני אשראי בתקן  EMVלבתי מלון
חברת פלאקארד משווקת מכשירי  EMVשל חברת  PAXשהינה חברת ענק בתחום מכשירי
סליקת אשראי ותשלום ללא מגע .Contactless
דגם
S300
אשראית
EMV

המכשיר
עומד בתקני
אבטחה
המחמירים
ביותר
PCI 4
ומעלה
וEMV 1&2 -

סוג
תקשורת

מאפייני תכנה
והתממשקות

רשת

 אשראית EMV תקן PCI תפיסת חתימה מסך מגע צבעוני NFC קורא מגנטי -חתימה ע"ג מסך

או

USB

התממשקות:
✓
✓
✓
✓

אופטימה
אופרה/אורקל
סימפוני/אורקל
מיני הוטל

מחיר רכישה

מחיר שכירות

(ללא מע"מ)

(ללא מע"מ)

לשנה ראשונה

₪ 35

₪ 690
כולל אחריות מכשיר

החל משנה שנייה
עלות חודשית
למכשיר

לחודש
מינימום תקופת
השכרה 18

₪8
למכשיר עבור רישיון
ועדכון תכנה

+
₪ 10
אחריות
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אחריות:
-

מכשיר חלופי יסופק תוך  24שעות ,כנגד מכשיר תקול( .לא כולל ימי שישי ,שבת וחגים)

מלון שירכוש  20מכשירים ומעלה ,יקבל ללא תשלום מכשיר אחד נוסף כגיבוי למכשיר תקול.
אחריות חברת פלאקארד למכשיר ה Pin Pad -הינה על ליקויים אשר נגרמים במהלך שימוש רגיל
וסביר במכשיר .בכל מקרה ,מבלי לפגוע בכלליות האמור ,אחריות זו אינה כוללת נזק ,שבר ,חדירת
נוזלים או אובדן.

שרות ותמיכה :
מוקד שירות ותמיכה ע"י צוות נציגי השירות של חברת פלאקארד.
השירות כולל הדרכה והתקנת המכשיר מרחוק ללא תשלום נוסף.

שירות בבית העסק:
 עלות שירות טכנאי בבית העסק לאיזור מרכז הארץ  ₪ 250 -לשעה. עלות שירות טכנאי בבית העסק באילת והסביבה  ₪ 250 -לשעה(לא כולל טיסות הלוך/חזור)

 -עלות שירות טכנאי בבית העסק באזור צפון עד רמת הגולן  ₪ 350 -לשעה

בכבוד רב,
נירדית עמר
מנהלת מח' כספים ומכירות
ישיר >  073-2716006ש'  • 203נייד > 052-8474849
nirdit@pelecard.co.il
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