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Видове плащания
За Ваше удобство предлагаме следните видове плащане:
Банков превод
Кредитна карта (през системата на MyPos)
ePay B-Pay (банкомат)
EasyPay
В брой
Банков превод
Необходимо е да посетите банков клон на която и да е банка и да преведете дължимата
сума по фактура към банковата сметка на Пуерто ООД:
БАНКОВИ СМЕТКИ НА „ПУЕРТО”:
Банка ДСК „Пуерто”ООД
Сметка в лева:
IBAN: BG45STSA93000022345364
BIC: STSABGSF
Сметка в евро:
IBAN: BG19STSA93000022345444
BIC: STSABGSF
Кредитна / Дебитна карта (през системата на MyPos)
Поддържани карти: VISA, Master Card, Maestro, дебитни карти и др. След преминаване
към поръчката изберете начин на плащане – кредитна / дебитна карта. Системата
автоматично ще Ви пренасочи към сайта на MyPos, където се въвеждат данните от
картата и се извършва плащането. За плащания с дебитни карти, издадени от български
банки, е необходимо картата да бъде активирана за електронни плащания през
банкомат. Активирането през банкомат НЕ важи за кредитни карти.
ePay
За да извършите плащане през системата на ePay е необходимо да бъдете регистрирани
в системата. След като приключите с поръчката, ще бъдете автоматично пренасочен(а)
към сайта на еPay, където да въведете необходимите данни и да извършите плащането.
Клиентски номер (КИН) - 4541340952
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EasyPay
Необходимо е да посетите клон на EasyPay
При заплащането на поръчката трябва задължително за основание за плащане да
посочите Клиентски номер (КИН) - 4541340952, BG38 ESPY 4004 0017 4305 54, BIC:
CECBBGSF
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код за плащане, който е уникален за конкретната поръчка или номер на фактура
издадена от Пуерто ООД за конкретната услуга, която закупувате. Този код се генерира
от системата на EasyPay и се визуализира на последната стъпка от Вашата онлайн
поръчка, като същия ще Ви бъде изпратен и по имейл, на адреса, посочен в поръчката.
В брой
Плащането се извършва на място в офис на Пуерто ООД, като съответно се издава
фактура и касов бон за извършено плащане.

