CCV

Mobile
(V400M)
De nieuwste mobiele
betaalautomaat
van CCV
• Altijd bereikbaar met
flexibele connectiviteit
(WiFi en 4G)
• Ultiem snel betalen
• Accepteert alle
betaalmethoden:
contactloos, met
smartphone, via QR-code,
of met creditcard

www.ccv.nl

CCV Mobile
De V400M is de nieuwste mobiele betaalautomaat van CCV. Hij blinkt uit in kracht, snelheid en
uitstekende prestaties. Qua look en feel is het een stijlvolle, compacte en lichte betaalautomaat.

Overal bereik

Haarscherp beeld

Door de moeiteloze switch tussen
4G en WiFi beweeg je flexibel
door je zaak, en daarbuiten

3,5 inch kleurrijk touchscreen voor
een hoge schermhelderheid

Altijd betalen

Ultiem snel

Multiconnectiviteit zorgt ervoor dat
je betaalautomaat altijd functioneert

Een contactloze betaling is
binnen 2 seconden gedaan

Gemakkelijke installatie

Kies voor Plug & Play of voor installatie
door een professionele monteur bij
jou in de zaak

Automatische herstart

Start de transactie automatisch
opnieuw bij contactloos betalen
indien het limiet is bereikt
(alleen in combinatie met CCV PF)

Kassakoppeling

De betaalautomaat kan via de WiFi
aan je kassa gekoppeld worden

Accepteert alle
betaalmethoden

Altijd up-to-date

Je klanten betalen zoals zij dat
willen: contactloos, met smartphone,
via QR-code, of met creditcard

90%

Automatische softwareupdates zodat
jouw betaalautomaat altijd up-to-date
is en klanten altijd veilig betalen

van de ondervraagden bevelen
de V400M aan

Transacties veilig en snel bijgeschreven

Met een Payment Facilitator contract van CCV accepteer je alle betaalmethoden die je
klanten gebruiken. CCV zorgt voor de verwerking van je pintransacties en je geld staat
altijd binnen één werkdag op je zakelijke rekening.

Service via Martens Kasregisters

De abonnee kan storingen aan zijn pinautomaat alle dagen van het jaar melden
tijdens de helpdesk openingstijden via telefoonnummer 076-503 68 05.
De helpdesk openingstijden zijn van 9.00u en 21.00u. Buiten deze tijden kan
een bericht worden ingesproken. Martens Kasregisters zal ervoor zorg dragen
dat de abonnee binnen 24 uur na de storingsmelding een werkende pinautomaat
tot zijn beschikking heeft.

Contactgegevens Martens Kasregisters
Vosdonk 39 V
4879 NC Etten-Leur

T: 076-503 68 05
E: info@martens-kasregisters.nl

I: www.martens-kasregisters.nl

