
PUBLICITATSolucions Negocis

Tots dos som experts en el  
comerç local: tu, en el teu negoci;  
i nosaltres, en solucions financeres 
que s’adapten a les teves necessitats. 
Per això comptem amb gestors que 
coneixen bé el teu sector i que poden 
oferir-te productes especialitzats i 
serveis a mida.

Indicador de risc aplicable al Compte Sabadell Negocis PRO.

Aquest número és indicatiu del risc del producte. 
1/6 és indicatiu de menor risc i 6/6 ho és de 
més risc.

Banco de Sabadell, S.A. està adherit al Fons 
Espanyol de Garantia de Dipòsits d’Entitats de 
Crèdit. La quantitat màxima garantida és de 
100.000 € per dipositant.

Necessites un banc?



Entenem bé les necessitats reals del teu comerç local. 
Per això, tenim per a tu el TPV Smart, una plataforma 
d’aplicacions que pots personalitzar de forma àgil,  
còmoda i senzilla per a:

I com a experts, 
avui et presentem el TPV Smart

Gestionar 
propines.(1)

Incloure 
missatges 
personalitzats 
al tiquet.(1)

Tramitar Tax 
Free (devolució 
de l’IVA a no 
residents).

TAX 
FREE

Arrodonir 
compres(1) 
per destinar 
els diners 
a causes 
solidàries.

Fer enquestes 
de satisfacció 
als clients.

Disposar d’un 
gestor de botiga 
per gestionar el teu 
stock i els tiquets 
regal.

A més dels avantatges habituals d’un terminal tradicional, el TPV Smart també et permet:

Amb el TPV Smart pots fer molt més

Consultar operacions 
àgilment buscant 
vendes passades de 
forma àgil.

Afegir mètodes de 
pagament. Activar Alipay 
permet el pagament 
amb tan sols escanejar 
o fer una foto al codi QR.

Gestionar de forma ràpida 
devolucions mitjançant 
lectura del QR del tiquet 
de compra o amb el 
número d’autorització.

Avisar de manera 
personalitzada un 
tercer mitjançant 
un botó.

Disposar d’un tiquet 
digital sostenible, que 
pots enviar per email, 
WhatsApp o QR.

I perquè continuïs donant un millor servei als teus clients, el TPV Smart anirà sumant noves funcionalitats i aplicacions.

Contracta’l amb el Compte Sabadell Negocis PRO i gaudeix de tots els avantatges i de 
totes les funcionalitats del nou TPV Smart amb unes condicions exclusives(2):

I tot això per molt poc

•  0,35 % percentatge de comissió per operació.(3)

•  6 mesos sense comissió de manteniment del TPV.  
A partir del setè mes, 7 € comissió/mes.(4)

Necessites més informació?

Demana una cita amb un gestor  
especialista en el teu sector  
mitjançant aquest codi QR o  
a bancsabadell.com/comercos



Consulta les bases de la promoció  
a bancosabadell.com/comprartienepremio

A Banc Sabadell estem al costat del comerç local.  
Per això, a més de solucions financeres específiques per 
al teu sector, també t’oferim promocions per ajudar-te a 
generar negoci.

Perquè si contractes el teu TPV Smart ara, formaràs part de 
la promoció “Comprar al comerç local té premi”(5), en què 
cada dia sortegem 200 compres entre tots els clients que 
hagin pagat amb targeta mitjançant el TPV Smart.

A més, el teu negoci participarà en 5 sorteigs de 1.500 € 
per premiar la teva fidelitat amb nosaltres.
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Avís legal:

(1) Aplicacions i funcionalitats no compatibles amb l’aplicació de Gestió de botiga de FactoryPOS. Si no fas servir FactoryPOS, podràs descarregar-les i utilitzar-
les juntament amb el mòdul de pagament exclusiu de Banc Sabadell.

(2) Condicions exclusives per a comerços pertanyents a un col·lectiu amb conveni signat amb Banc Sabadell. Pregunta al teu gestor quina és la solució 
financera per al teu col·lectiu o truca al 900 500 170.

(3) S’aplicarà directament el percentatge per comissió del 0,35 % per a totes les targetes particulars nacionals i europees, sense comissió mínima per 
operació. Les targetes d’empresa nacionals tindran una comissió del 0,80 % amb un mínim de 0,07 € per operació. Les targetes d’empresa europees i les 
targetes de fora d’Europa (particulars i d’empresa), JCB i CUP i Diners/Discover i els pagaments amb Alipay (en cas d’activar-se) tindran una comissió de 
l’1,80 % + 0,39 €, amb un mínim de comissió per operació de 0,46 €. Les operacions realitzades amb targetes American Express estan excloses d’aquests 
preus i tenen les seves pròpies tarifes.

(4) Durant els primers 6 mesos, la comissió de manteniment del TPV està exempta amb el Compte Sabadell Negocis PRO. A partir del setè mes, la quota de 
manteniment del TPV que s’aplicarà serà de 7 € mensuals.

(5) Els TPV Smart contractats entre el 03/10/2022 i el 31/12/2022 entraran en la promoció “Comprar en comerços locals té premi” consistent en:
• Cinc sorteigs de 1.500 € (no són excloents):

- 2 sorteigs només per contractar el TPV Smart.
- 1 sorteig per als que hagin realitzat un mínim de 10 operacions del 21/11/2022 al 27/11/2022.
- 1 sorteig per als que hagin realitzat un mínim de 10 operacions del 05/12/2022 a l’11/12/2022.
- 1 sorteig per als negocis que hagin publicat abans del 31/12/2022 a les seves xarxes socials una imatge amb el hashtag #comprartirtepremi.
- 200 premis diaris de fins a 3.000 € per compra, per a pagaments realitzats amb targeta al TPV Smart, entre el 14/11/2022 i el 31/12/2022.

Necessites un banc?


