
Найбільш адаптивний 
платіжний термінал

гнучкий, як український бізнес



Сучасний покупець

Має банківські картки

Майже кожен українець має
банківську картку і їх кількість зростає.

Кешбеки, отримання зп на картку,
% на залишок, комісія за зняття
готівки, зручність стимулюють
розраховуватись карткою.

Має все менше готівки

Має гаджети з NFC

І підключає оплату через них.



https://bank.gov.ua/ua/news/all/platijni-kartki-v-ukrayini-9-misyatsiv-2020-roku

Все більше покупців мають картки

Для клієнтів 
картка – це:

• зручно
• безпечно
• вигідно.



https://bank.gov.ua/ua/news/all/bezgotivkovi-rozrahunki-z-vikoristannyam-platijnih-terminaliv-9-misyatsiv-2020-roku

Клієнти розраховуються усіма типами карток і гаджетів

Важливо бути 
готовими 
розрахувати 
будь-якого 
клієнта



https://bank.gov.ua/ua/news/all/platijna-infrastruktura-9-misyatsiv-2020-roku

Все більше підприємців встановлюють термінали

Необхідність 
конкурентного 
середовища.

За 9 міс 2020р ще 
третина 
компаній почали 
приймати 
картки через 
термінали.

Важливо 
встигнути 
встановити 
термінал.



Комбінуєтья
під потреби 
бізнесу

Платіжний термінал-
трансформер



Мобільний та незалежний

Бездротовий

Лише 180г. Менше, ніж iPhone 11

Легкий

через 4G sim картку чи WiFi

Автономний інтернет

Витривала батарея



Самостійний та в екосистемі

Може працювати самостійно

Не потребує касового апарату чи
керуючого пристрою

Має пряму інтеграцію з касою чи 
комп’ютером. Вам не потрібно двічі 
вводити одну і ту саму суму на касі і в 
терміналі, робіть це в 1 клік.

Може автоматично інтегруватися



Усі види оплат і навіть більше

Чіповані картки

Магнітні картки

NFC картки

NFC гаджети

Картки лояльності



Чеки в будь-якій формі

Друковані

Можна оснастити «рідним» 
зйомним принтером.

Генерується з інформації в чеку та 
виводиться на дисплей.

QR код

Можна надіслати клієнтові
автоматично, особливо, якщо є картка
лояльності.

На email



Підпис клієнта

На сенсорному екрані 

дозволяє клієнту підписатися, 
підтвердивши отримання посилки чи
транзакцію.



Зйомний сканер

Штрихкодів

для продажу продукції

QR кодів

для зчитування акційних купонів та 
реєстрації квитків на заходи



Ідеальна організація простору

Компактний

Можна використовувати окремо як 
портативний пристрій. Ідеально для 
кур’єрської доставки.

Під’єднується до каси та постійно
заряджається.

На док станції

Компактна зарядка-підставка для 
одного терміналу без принтеру.

Single charger

Заряджає одночасно 5 терміналів.
Практичне рішення для HoReCa.

Multi charger



Зрозумілий і сучасний

Мінімалістичний дизайн

Додаткове місце для вашого
брендингу. 

Кольоровий сенсорний дисплей

Робить введення простим та чітким, 
мінімізує помилки. Простіше для 
старшого покоління.

Наявність кнопок

Простий і самодостатній

Не потребує додатків. Можна
працювати, маючи лише термінал.

Стильний і сучасний.



Гнучкий, як український бізнес

Що буде завтра?

В Україні ніколи не знаєш, чим завтра 
займатиметься твій бізнес. Підприємці
змінюють профіль, адаптуються до ринку.

Термінал адаптується разом із
бізнесом. Ви завжди можете за 
потреби докупити потрібну функцію
будь то сканер чи принтер або док 
станція.

ComboPay буде з вами



Екселліо трейд

12 років на ринку

Тривала експертиза в 
розрахунково-касовому обладнанні.

Працюють по всій Україні у малого, 
середнього та великого бізнесу

500+ тис. проданих апаратів

Європейська якість

Обладнання виготовляється у 
Європейському союзі та має всі
належні сертифікати.

і багато інших

Нам довіряють:



Надійний еквайринг в Ощадбанку

100% грошей під захистом

Ощадбанк гарантує всю суму на 
рахунках підприємців та вкладників.

Працюють по всій Україні у малого, 
середнього та великого бізнесу

№2 за обсягами еквайрингу в Україні

Системний державний банк

Один з найнадійніших банків в Україні.



Людяно і комфортно

Персональний менеджер

За вами закріплюється персональний
менеджер, який зробить усе, щоб вам 
було максимально комфортно. Саме
він пришвидшить процес, відповість у 
вихідний і приїде туди, де зручно Вам.

Ви – наш Супергерой!

Ви адаптуэтесь до ринкових змін, криз 
та можливостей зі швидкістю 
Супермена та вправністю Жінки-Кішки. 

А Супергерою потрібне власне Combo

ComboPay - це Ваше 
супергеройське Combo у світі платежів.



Ваше Combo у сфері оплат

Ви – наш Супергерой!

Ви адаптуєтесь до ринкових змін, криз 
та можливостей зі швидкістю 
Супермена та вправністю Жінки-Кішки. 

А Супергерою потрібне власне Combo

ComboPay - це Ваше 
супергеройське Combo у світі платежів.



Наступні кроки

Передати документи

Своєму менеджеру

Рахунок для оплати передасть
персональний менеджер

Сплатити вартість терміналу

Отримати персональний ComboPay

Від персонального менеджера або
на відділенні Нової Пошти ви
отримаєте платіжний термінал, 
прошитий індивідуально під вашу 
компанію, а також ваші екземпляри
підписаних документів.



Втілюємо успішні 
бізнес рішення!

+38 097-225-225-5, 044-225-225-5

support@exellio.com.ua

ComboPay.com.ua

exellio.ukraine exellio.ukraine

https://t.me/rropay EXELLIO –
РРО та термінали


