
Dynamiczne przeliczanie walut
DCC

Terminale
Ingenico

Instrukcja
obsługi

•  DCC pozwala Twoim zagranicznym klientom poznać
  dokładną kwotę transakcji w ich rodzimej walucie.

•  Usługa DCC jest dostępna dla ponad 60 walut
  z całego świata.

•  Elavon gwarantuje najlepszy kurs wymiany walut.
  Więcej informacji na www.elavon.eu/bestrate
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Visa
Wprowadź PIN
na PIN Padzie

SPRZEDAŻ

1. Na terminalu wprowadź kwotę sprzedaży
i naciśnij zielony przycisk ENTER.
Na ekranie pojawi sie prośba o wprowadzenie 
karty.

Uwaga! Usługa DCC NIE jest dostępna dla 
transakcji zbliżeniowych.

2. Jeśli usługa DCC jest dostępna dla danej karty, 
na ekranie terminala wyświetli się kwota 
sprzedaży w walucie karty klienta.

Wytłumacz klientowi, co zyska, wybierajac DCC,
i zapytaj czy chce skorzystać z tej usługi.

• Jeśli tak, poproś klienta o wciśnięcie ENTER
i dodaj, że transakcja zostanie przeliczona po 
kursie z danego dnia.

• Jeśli nie, poproś klienta o wciśnięcie CANCEL.

Upewnij się, czy klient nie chce dokonać 
przewalutowania. Naciśnij ENTER,
aby przeprowadzić transakcję bez DCC,
lub CANCEL, aby zastosować DCC.

3. Poproś klienta o wpisanie kodu PIN
(w przypadku karty chipowej) i zatwierdzenie 
transakcji przyciskiem ENTER.

4. Transakcja jest zakończona. Wydrukowane 
zostaną potwierdzenia transakcji.
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10.00 zł
Wprowadź kartę

SPRZEDAŻ
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€2.53

Dokonaj wyboru
DCC na PIN Padzie.

EURO
Przeliczenie

SPRZEDAŻ
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Visa
Posiadacz karty

odmówił przeliczenia?

SPRZEDAŻ

PRZELICZ TAK

Terminale Ingenico
Obsługa transakcji DCC


