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1 terminál

ČÁSTI PLATEBNÍHO TERMINÁLU: 

• displej
• klávesnice
• čtečka bezkontaktních karet
• čtečka karet s magnetickým proužkem
• čtečka čipových karet
• interní tiskárna

Terminal ID

Terminal ID (TID) je číslo, kterým je specifi kován Váš platební terminál a slouží jako identifi kační údaj 
v případě reklamací. TID se zobrazí na displeji po stisknutí žlutého tlačítka na klávesnici. Toto číslo je 
také na všech účtenkách vytištěných terminálem.

   Vaše TID: 

Upozornění:

• terminál udržujte v suchu a ideálně při pokojové teplotě
• terminál nesmí být v přímém dosahu zdroje velkého tepla
• do štěrbiny čtecího zařízení nevkládejte jiné předměty než k tomu určené 
• nepokládejte na terminál těžké předměty
• z důvodu nočních downloadů nevypínejte terminál

klávesnice

displej

čtečka karet 
s magnet. proužkem 

čtečka 
čipových karet

čtečka bezkontakt.
 karet

interní tiskárna
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• grafi cký
• prosvětlený
• barevný
• 320 × 240 px
• čtyřřádkový

Displej slouží k zobrazování pokynů při provádění platby a informací o průběhu transakce.
V záhlaví displeje je zobrazeno datum, čas a symboly oznamující aktuální nastavení a zapojení ter-
minálu. Okamžitě po zapnutí se na displeji zobrazí informace o právě prováděných testech. Poté se 
přepne do základního stavu a je připraven k provádění transakcí. 

1.2.  KláVesniCe

Klávesnice se skládá z 18 tlačítek: 

• 9 tlačítek s číslicemi, které slouží ke vkládání číselných znaků a písmen
• 9 tlačítek pro speciální funkce

Navigační tlačítka slouží také pro pohyb v menu.

Zahájení defaultní 
transakce (Prodej)

Oblíbené položkyHlavní MENU

#
.*
0.

Tlačítka bez speciálních funkcí

CANCEL = ZRUŠ
Zrušení akce a návrat do hlavního menu (nebo o jednu úroveň zpět)

CLEAR = SMAŽ
Vymazání posledního zadaného znaku, při delším stisku posune papír

ENTER = POTVRZENÍ
Potvrzení akce

1.1.  DispleJ
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1.3.  ČteČKa BeZKOntaKtnÍCH Karet 

Na displeji je zobrazena ikona označující akceptaci bezkontaktních platebních karet. Aktivaci bezkon-
taktní čtečky potvrzuje také žlutá LED dioda v levém horním rohu terminálu. Platební karta se přiklá-
dá k displeji terminálu.

1.4.  ČteČKa Karet s maGnetiCKÝm prOuŽKem 

Karta se protahuje štěrbinou umístěnou na pravé boční stěně terminálu, a to libovolným směrem 
(tedy shora dolů i zespoda nahoru), magnetický proužek však musí směřovat vždy k terminálu a smě-
rem dolů. 

1.5.  ČteČKa Karet s Čipem 

Čipová karta se zasouvá do štěrbiny ve spodní části terminálu, a to čipem nahoru a napřed. Karta 
musí zůstat ve čtečce po celou dobu transakce do zobrazení výzvy “Prosím VYJMĚTE KARTU”.

UPOZORNĚNÍ:  V případě, že je karta hybridní (je opatřena magnetickým proužkem i čipem), musí 
být pro transakci použit čip. Magnetický proužek slouží pouze pro případ poruchy čipu. Po protažení 
magnetického proužku vyzve terminál k použití čipové čtečky upozorněním na displeji: “KE ZPRACO-
VÁNÍ 
POUŽIJTE ČIP“ a poté “Prodej Vložte ČIP“. 

1.6.  tisKárna 

Tiskárna pro tisk účtenek je umístěna v zadní části terminálu. 
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2 ZaHáJenÍ FinanČnÍ transaKCe
a) ZAHÁJENÍ TRANSAKCE Z MENU

Stiskněte šipku             . Tím se zobrazí Hlavní menu, ve kterém je přednastavena volba “Transakce“. 
Potvrďte tlačítkem ENTER a požadovaná transakce se provede.
Dále zvolte měnu a částku transakce (případně spropitné). Na displeji se zobrazí “Vložte kartu“. 
Použijte kartu daným způsobem (přiložením, vložením či protažením). 

Tímto způsobem lze spustit všechny typy transakcí.
 

b) ZAHÁJENÍ TRANSAKCE ALTERNATIVNÍM ZPŮSOBEM

VLOŽENÍM ČÁSTKY

Tento způsob je určený pro contactless transakce. 
Po vložení částky a výzvě “Vložte kartu“ přiložte kartu ke čtečce bezkontaktních karet. 

VLOŽENÍM KARTY

Alternativní možnosti zahájení fi nanční transakce, jako je vložení karty či vložení částky, jsou určeny 
pouze pro zahájení předdefi nované (výchozí) transakce, což bývá nejčastěji PRODEJ, případně jiná 
transakce.  

Stiskněte šipku             . Tím se zobrazí Hlavní menu, ve kterém je přednastavena volba “Transakce“. 
Potvrďte tlačítkem ENTER a požadovaná transakce se provede.
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2.1. ZaHáJenÍ transaKCe Z menu

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí HLAVNÍ MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “TRANSAKCE“ a potvrďte stiskem OK 

3) Vyberte požadovanou měnu a potvrďte stiskem OK
 (v případě, je-li v parametrech tato nabídka povolena)

2.1.1.  prODeJ  
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4) Zadání částky

 Terminál vyzve k zadání částky

 Zadejte částku (s dvěma desetinnými místy)
 Tlačítkem SMAZAT vymažete poslední zadané číslo
 Částku potvrďte stiskem OK
 Pro zrušení transakce stiskněte ZRUŠ
 

5) Výběr jazyka

 Pokud je povolen výběr jazyka, vybírá se z nabídky
 Vyberte pomocí odpovídající klávesy

 Pokud není výběr povolen, automaticky se zvolí jazyk dle 
 parametrů karty a nastavení terminálu

6) Spropitné

 Pokud je na terminálu povoleno, zákazník může zvolit, zda 
 a v jaké výši zvolí spropitné 
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Zákazník zadá částku spropitného (musí obsahovat dvě 
desetinná místa) a poté potvrdí stiskem tlačítka OK

7) Použití platební karty

 Terminál vyzve k použití karty

 Při použití čipové karty:
 Zobrazí se text “Prodej APPLI SELECT...“ a čipová aplikace 
 karty, např. MAESTRO, VISA ELECTRON...

 Při použití magnetické karty:
 zobrazí se číslo karty
 při chybném protažení se zobrazí “KARTA ODMÍTNUTA 
 NEPLATNÁ STOPA“ a transakce se zruší  

 Po přečtení magnetického proužku se na displeji zobrazí číslo
  karty a název
 
 Číslo na kartě se musí shodovat s číslem na displeji!
 Pokud se neshoduje, stiskněte tlačítko NE. Zobrazí se text 
 “KARTA ODMÍTNUTA OBSLUHOU“, transakce se zruší a ter-
 minál se vrátí na základní obrazovku.
 Pokud se čísla shodují, stiskněte ANO

 Při použití nepodporované karty:
 Zobrazí se text “NEPOVOLENO PRO KARTU“ 

 CASHBACK

 V případě, že byla zvolena služba Cashback, zobrazí se částka 
 složená z obou hodnot – hodnoty transakce i hodnoty 
 Cashback 
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8) Klientské ID 

 Pokud je požadována municipalita, je potřeba zadat ID 
 klienta

9) PIN

 Pokud je vyžadováno, na displeji terminálu se zobrazí 
 “ZADEJTE PIN“

 Na displeji se zobrazí částka 
 
 Zákazník zadá PIN
 
 U čipových karet při off-line transakci se zobrazí text “PIN   
 OK“

10) Přenos, zpracování a schválení transakce

 Transakce s magnetickým proužkem se vždy autorizují 
 on-line
  Čipové transakce se autorizují on-line i off-line (záleží na druhu 
 karty a nastavení terminálu)

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí “SCHVÁLENO“
 a autorizační kód
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11) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka a následně pro 
 zákazníka

Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (S)

PRODEJ
X, XX CZK

SCHVÁLENO

DD/MM/RR HH:MM:SS                      PIN OK
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
ID:
SK:
******************************************

Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (S)

PRODEJ
X, XX CZK

_________________________________
podpis

SCHVÁLENO

DD/MM/RR HH:MM:SS                      PIN OK
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
ID:
SK:
******************************************

Účtenka pro kartu s magnetickým proužkem Účtenka pro čipovou kartu

Vysvětlivky k účtence:

AID    – na účtence pro transakci pomocí čipové karty je řádek AID (identifi kace čipové apli-  
  kace), příp. označení off-line transakce (F)
 
Podpis  – na účtence pro obchodníka je řdek pro podpis; pokud řádek chybí, podpis se nevy-  
  žaduje ani nekontroluje
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Druh karty – písmena v závorce značí technologii karty: S  - čipová karta
        C  - karta s magnetickým proužkem
        CL  - bezkontaktní karta
        K  - manuálně vložená karta z klávesnice

Pin a podpis  – podle nastavení čipové karty zákazník při transakci zadává pouze PIN/pouze  
  podpis/PIN i podpis/nic
 
Spropitné  – jestliže bylo zadáno spropitné, vytiskne se řádek Spropitné CZK a Celkem CZK

Klient ID  – pokud bylo zadáno, bude číslo vytištěno za autorizačním kódem

SK   – číslo udávající popis zpracované transakce (toto číslo slouží bance v případě reklamace)

Po vytištění účtenky ji odtrhněte a stiskněte OK. Terminál vytisk-
ne druhou účtenku pro zákazníka. 

Na kopii pro zákazníka není uvedeno celé číslo karty, ale pouze 
první čtyři čísla, zbytek je nahrazen hvězdičkami. Na kopii také 
není řádek pro podpis. 

Při transakci čipovou kartou se na displeji zobrazí výzva k vyjmutí 
karty.
U ostatních typů karet se terminál vrátí do základního stavu.  

Pokud je účtenku nutné podepsat, ověřte, zda se podpis shoduje 
s podpisem na platební kartě. 

Pokud ano, potvrďte ANO. Transakce se ukončí a terminál se vrátí 
do základního stavu.
Pokud ne, stiskněte NE. Terminál provede opravnou transakci 
a zruší předchozí. 
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Vytiskne se opravná účtenka
Stvrzenka pro obchodníka

Identi� kační údaje
(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)

******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (S)

PRODEJ
X, XX CZK

TRANSAKCE ZRUŠENA

DD/MM/RR HH:MM:SS                      PIN OK
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
ID:
SK:
******************************************

12) Zamítnutí transakce

 Autorizační centrum nebo čipová karta může transakci 
 zamítnout 

 Stiskněte OK a terminál se vrátí do základního stavu

 Pokud transakce nebyla dokončena z důvodu komunikač-
 ních problémů s Autorizačním centrem, volejte Technickou 
 podporu
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Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (S)

PRODEJ
X, XX CZK

TRANSAKCI  SE  NEPODAŘILO
!!!                 ZRUŠIT                 !!!
!!!       VOLEJTE HOTLINE       !!!

DD/MM/RR HH:MM:SS                      PIN OK
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
******************************************

Terminál také může vytisknout účtenku s chybovou 
hláškou.
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2.1.2. náVrat ZBOŽÍ  

1) Stiskněte šipku             , na displeji se zobrazí HLAVNÍ   
 MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku             , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “TRANSAKCE“ a potvrďte stiskem OK 

3) Zadání hesla

 Zadejte čtyřmístné heslo a stiskněte OK
 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT

 Pokud je číslo zadáno nesprávně, zobrazí se zpráva   
 “CHYBNÝ PIN“ a proces se musí zopakovat

4) Zadání částky

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)
 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Částku potvrďte OK
 
 Stisknutím ZRUŠ se transakce zruší a terminál se vrátí do 
 základního stavu
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5) Použití karty

 Na terminálu se zobrazí pokyn k použití karty

 Následuje přenos a zpracování transakce

6) Schválení hesla

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí 
 “SCHVÁLENO“ a autorizační kód

7) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka
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Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (C)

NÁVRAT
-X, XX CZK

_________________________________
podpis

SCHVÁLENO

DD/MM/RR HH:MM:SS                      
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
SK:
******************************************

8) Ukončení transakce

 Po vytištění účtenky ji odtrhněte a stiskněte OK
 Terminál vytiskne druhou účtenku pro zákazníka

 Pokud byla použita magnetická karta, transakce   
 jeu končena a terminál se vrátí do základního stavu

 Při použití čipové karty se zobrazí výzva “PROSÍM  
 VYJMĚTE KARTU“ a po vyjmutí se terminál vrátí do  
 základního stavu



manuál spw60 & spw70 19

2.1.3. VÝBĚr HOtOVOsti  

1) Stiskněte šipku             , na displeji se zobrazí HLAVNÍ   
 MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku             , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “VÝBĚR HOTOVOSTI“ a potvrďte stiskem OK 

3) Zadání částky

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)
 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Částku potvrďte OK
 
 Stisknutím ZRUŠ se transakce zruší a terminál se vrátí do 
 základního stavu

4) Použití karty

 Na terminálu se zobrazí pokyn k použití karty
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5) Zadání PIN

 V případě potřeby se na terminálu zobrazí pokyn ke vložení 
 PIN 

 Následuje přenos a zpracování transakce

6) Schválení hesla

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí “SCHVÁLENO“
 a autorizační kód

7) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka
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Stvrzenka pro obchodníka
DD/MM/RR           HH:MM:SS          číslo stvrz.

TID (identif. terminálu)
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
F  AID:                                       
Druh karty                                    (S)
                                                      Číslo karty

VÝBĚR HOTOVOSTI 
Částka CZK:            X,XX

PIN OK
Autorizační kód:                                        xxxxxx

SK 
_________________________________

Doklad uchovejte pro
pozdější kontrolu

8) Ukončení transakce

 Po vytištění účtenky ji odtrhněte a stiskněte OK
 Terminál vytiskne druhou účtenku pro zákazníka

 Pokud byla použita magnetická karta, transakce je  
 ukončena a terminál se vrátí do základního stavu

 Při použití čipové karty se zobrazí výzva “PROSÍM  
 VYJMĚTE KARTU“ a po vyjmutí se terminál vrátí do  
 základního stavu
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2.1.4. CasHBaCK  

1) Stiskněte šipka              , na displeji se zobrazí HLAVNÍ   
 MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipka              , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “PRODEJ S CASHBACK“ a potvrďte stiskem OK 

3) Výběr částky

 Částka se může pohybovat v rozsahu 1–1500 Kč. 
 
 Po zadání vyšší částky terminál požadavek odmítne. 
 Zobrazí se text “VYSOKÁ ČÁSTKA“ a terminál znovu nabíd- 
 ne možnost opakovat zadání částky.

 Obsluha zadá stanovenou částku

 Transakce je zpracována stejně jako transakce prodej

 Na účtence jsou uvedeny obě částky – prodej i CashBack
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2.1.5. pŘeDautOriZaCe  

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí HLAVNÍ   
 MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “PŘEDAUTORIZACE“ a potvrďte stiskem OK 

3) Zadání částky

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Částku potvrďte OK
 
 Stisknutím ZRUŠ se transakce zruší a terminál se vrátí do 
 základního stavu

4) Použití karty

 Na terminálu se zobrazí pokyn k použití karty
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5) Zadání PIN

 V případě potřeby se na terminálu zobrazí pokyn ke vložení 
 PIN 

 Následuje přenos a zpracování transakce

6) Úspěšné zpracování transakce

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí “SCHVÁLENO“
 a autorizační kód

7) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka
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Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (C)

PŘEDAUTORIZACE
X, XX CZK

SCHVÁLENO

DD/MM/RR HH:MM:SS                      
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
IDENTIFIKÁTOR
SK:
******************************************

8) Ukončení transakce

 Po vytištění účtenky nebo potvrzením podpisu 
 zákazníka transakce končí
 Terminál se vrátí do základního stavu

 Při použití čipové karty se zobrazí výzva “PROSÍM  
 VYJMĚTE KARTU“ a po vyjmutí se terminál vrátí do  
 základního stavu
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DOKONČENÍ PŘEDAUTORIZACE  

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí HLAVNÍ   
 MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “P-A DOKONČENÍ“ a potvrďte stiskem OK 

3) Zadání částky

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Částku potvrďte OK
 
 Stisknutím ZRUŠ se transakce zruší a terminál se vrátí do 
 základního stavu

4) Použití karty

 Na terminálu se zobrazí pokyn k použití karty
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5) Autorizační kód 

 Zadejte autorizační kód z účtenky PŘEDAUTORIZACE 

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT

6) Identifi kátor

 Zadejte Identifi kátor z účtenky PŘEDAUTORIZACE 

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT

 Následuje přenos a zpracování transakce

7) Úspěšné zpracování transakce

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí 
 “SCHVÁLENO“ a autorizační kód
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8) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka

Stvrzenka pro obchodníka
DD/MM/RR           HH:MM:SS          číslo stvrz.

TID (identif. terminálu)
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
F  AID:                                       
Druh karty                                    (S)
                                                      Číslo karty

VÝBĚR HOTOVOSTI 
Částka CZK:            X,XX

PIN OK
Autorizační kód:                                        xxxxxx

SK 
_________________________________

Doklad uchovejte pro
pozdější kontrolu



manuál spw60 & spw70 29

2.1.6. mOtO

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí HLAVNÍ MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “MOTO“ a potvrďte stiskem OK 

3) Zadání částky

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Částku potvrďte OK
 
 Stisknutím ZRUŠ se transakce zruší a terminál se vrátí do 
 základního stavu

4) Použití karty

 Na terminálu se zobrazí pokyn k použití karty
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5) Zadání čísla karty

 Zadejte číslo karty

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Číslo potvrďte tlačítkem OK

6) Zadání expirační doby

 Zadejte dobu platnosti karty ve formátu MMRR
 
 Potvrďte tlačítkem OK

7) Zadání CVV/CVC kódu
 (Je nutné pro karty VISA a MasterCard)

 Zadejte CVC kód – poslední tři číslice z čísla v podpisovém 
 proužku na zadní straně platební karty
 
 Potvrďte tlačítkem OK

 
 Následuje přenos a zpracování transakce
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8) Úspěšné zpracování transakce

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí “SCHVÁLENO“
 a autorizační kód

9) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka

Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (C)

MOTO
X, XX CZK

SCHVÁLENO

DD/MM/RR HH:MM:SS                      
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
SK:
******************************************

10) Ukončení transakce

 Po vytištění účtenky se na displeji terminálu
 zobrazí “INFORMACE O DALŠÍM TISKU“ 

 Odtrhněte účtenku a stiskněte tlačítko OK

 Vytiskne se kopie pro zákazníka a transakce se 
 ukončí
 Terminál se vrátí do základního stavu



32manuál spw60 & spw70

2.1.7. nuCená transaKCe

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí HLAVNÍ MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “NUCENÁ TRANS.“ a potvrďte stiskem OK 

3) Zadání částky

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Částku potvrďte OK
 
 Stisknutím ZRUŠ se transakce zruší a terminál se vrátí do 
 základního stavu

4) Použití karty

 Na terminálu se zobrazí pokyn k použití karty

 Při použití jiné karty než American Express se zobrazí 
 “TRANSAKCE NEPOVOLENA“ a poté “TRANSAKCE 
 ZRUŠENA“
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5) Zadání čísla karty

 Zadejte číslo karty

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Číslo potvrďte tlačítkem OK

6) Zadání expirační doby

 Zadejte dobu platnosti karty ve formátu MMRR
 
 Potvrďte tlačítkem OK

7) Zadání CVV/CVC kódu
 (Je nutné pro karty VISA a MasterCard)

 Zadejte CVC kód – poslední tři číslice z čísla v podpisovém 
 proužku na zadní straně platební karty
 
 Potvrďte tlačítkem OK
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8) Zadání autorizačního kódu

 Zadejte dvoumístný autorizační kód, který jste obdrželi při 
 hlasové autorizaci
 
 Potvrďte tlačítkem OK

 Následuje přenos a zpracování transakce

9) Úspěšné zpracování transakce

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí 
 “SCHVÁLENO“ a autorizační kód

10) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka
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Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

AMEX                        Číslo karty  (C)

NUCENÁ TRANSAKCE
X, XX CZK

SCHVÁLENO

DD/MM/RR HH:MM:SS                      
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
******************************************

11) Ukončení transakce

 Po vytištění účtenky se na displeji terminálu 
 zobrazí “INFORMACE O DALŠÍM TISKU“ 

 Odtrhněte účtenku a stiskněte tlačítko OK

 Vytiskne se kopie pro zákazníka a transakce se 
 ukončí
 Terminál se vrátí do základního stavu
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2.2. ZaHáJenÍ transaKCe alternatiVnÍm 

2.2.1. VlOŽenÍm ČástKy  

1) Terminál je v základním stavu

 Po vložení první číslice se zobrazí “ČÁSTKA“

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT

2) Použití karty

 Použití magnetické karty:
 Po protáhnutí karty pokračuje transakce standardním 
 způsobem

 Použití bezkontaktní karty:
  Zákazník přiblíží kartu ke čtečce, která si přečte data bezkon-
 taktním způsobem
 Po načtení zazní zvukový signál a displeji se zobrazí “KARTA 
 NAČTENA“ a “ODEBERTE KARTU“

 Použití čipové karty:
  Vložte čipovou kartu do čtecího zařízení
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3) Zadání PIN

 V případě přesáhnutí limitní částky platby je vyžadován PIN 

 Po jeho zadání se na displeji zobrazí “ČEKEJTE PROSÍM“ 

 Následuje přenos a zpracování transakce

4) Úspěšné zpracování transakce

 Po úspěšném zpracování transakce se zobrazí “SCHVÁLENO“
 a autorizační kód

5) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku pro obchodníka
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Stvrzenka pro obchodníka
Identi� kační údaje

(� rma, adresa, IČ, DIČ, telefon,…)
******************************************
MID:                                          ÚČTENKA:
(identi� kátor Merchant)
TID:                                  DÁVKA:
(identi� kátor terminálu)

Druh karty                        Číslo karty  (CL)

PRODEJ
X, XX CZK

SCHVÁLENO
CONTACTLESS

DD/MM/RR HH:MM:SS                        PIN OK                      
AUTORIZAČNÍ KOD:XXXXXX
SK
******************************************

Účtenka pro zákazníka se liší způsobem tisku čísla karty
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2.2.2. ruČnÍm ZaDánÍm Karty  

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí HLAVNÍ MENU
 
 Vyberte přednastavenou volbu “TRANSAKCE“ a potvrďte 
 stiskem OK

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí 

2) V menu TRANSAKCE vyberte přednastavenou volbu 
 “PRODEJ“ a potvrďte stiskem OK 

3) Zadání částky

 Zadejte částku (na dvě desetinná místa)

 V případě chybně zadaného čísla vymažete poslední číslici 
 žlutým tlačítkem SMAZAT
 
 Částku potvrďte OK
 
 Stisknutím ZRUŠ se transakce zruší a terminál se vrátí do 
 základního stavu

4) Použití karty

 Na terminálu se zobrazí pokyn k použití karty
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5) Zadání částky

 Pokud je v parametrech povoleno ruční zadávání karty, 
 po vložení prvního čísla karty se zobrazí “ČÁSTKA“
 
 Číslo potvrďte OK
 
 

6) Zadání expirační doby

 Zadejte dobu platnosti karty ve formátu MMRR
 
 Potvrďte tlačítkem OK
 
 V případě chyby se zobrazí např. “NEPLATNÝ VSTUP“ a zadání  
 se opakuje
 Po zobrazení zprávy “NEPLATNÝ MANUÁLNÍ VSTUP“ bude 
 transakce ukončena

 Následuje přenos, zpracování transakce a tisk účtenek
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3 On-line a OFF-line autOriZaCe
ON-LINE AUTORIZACE

On-line autorizace znamená, že transakce je okamžitě odeslána do autorizačního centra. Autorizaci 
schvaluje banka, která vydává platební kartu (issuer). Autorizovaná částka se přičte do terminálových 
součtů pro kontrolní a administrativní účely. 

OFF-LINE AUTORIZACE 

Transakce je autorizována přímo v terminálu, není tedy zapotřebí schválení issuerské banky. Takto se 
autorizují transakce provedené bezkontaktní kartou při platbě částky nižší než 500 Kč.

SEMIOFF-LINE AUTORIZACE 
 
Při semioff-line autorizaci je transakce autorizována v terminálu a po dokončení transakce je odeslá-
na do autorizačního centra k dalšímu zpracování.

Pokud byla transakce přijata, data jsou odesílána buď okamžitě jako advice (při on-line autorizaci), 
nebo se ukládají v terminálu a jsou odeslána do autorizačního centra jednorázově (při off-line autori-
zaci). Velikost dávky (tedy počet takto uložených transakcí) je dán acquierskou bankou.

Jednorázové odeslání dávky probíhá před provedením uzávěrky terminálu nebo při překročení veli-
kosti dávky (terminál si v tomto případě vyžádá provedení uzávěrky).

Po odeslání dávky jsou částky odeslaných transakcí přičteny do terminálových součtů pro kontrolní 
a administrativní účely.
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4 meZisOuČet
1) V HLAVNÍM MENU vyberte volbu “DÁVKA“ a potvrďte 
 stiskem ENTER

2) V menu DÁVKA vyberte volbu “MEZISOUČET“ a potvrďte 
 stiskem ENTER 

3) Autorizace a spojení

 Následuje spojení a komunikace s autorizačním centrem
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4) Tisk údajů 

 Následuje tisk údajů o transakcích provedených od poslední uzávěrky
 V případě, že součty nesouhlasí, vytisknou se pouze součty z terminálu a autorizačního centra

DD/MM/RR                                HH:MM:SS

*** SPOLEČNOST ***
Identi� kační údaje, 1.ř.
Identi� kační údaje, 2.ř.
Identi� kační údaje, 3.ř.

******************************************
MEZISOUČET

NÁZEV SPOLEČNOSTI

ČÍSLO TERM:  XXXXXXXX
DÁVKA:                                                        123456
DATUM:  DD.MM.RR              ČAS:  HH:MM:SS

PRIJATO ADMIN

ROZEPSANÍ MĚN

CZK

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX

EUR

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX

... další měny, kterými se na POS v daném 
období platilo

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

 VISA

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM  X                                       X,XX
******************************************

MASTERCARD

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
   CASH BACK                                                 X,XX
   CELKEM                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM  X                                        X,XX
******************************************

HOST

DEBET  X                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

SOUČTY SOUHLASÍ

 UNION PAY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
   CASH BACK                                                 X,XX
   CELKEM                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                       X,XX
******************************************

HOST

DEBET  X                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                       X,XX
******************************************

SOUČTY SOUHLASÍ
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5 KOpie ÚČtenKy 

2) V případě výběru “POSLEDNÍ ÚČTENKA“ proběhne tisk

3) V případě výběru “HLEDEJ ÚČTENKU“ je nutné zadat číslo 
 účtenky, kterou chcete vytisknout

 Poté proběhne tisk

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí “KOPIE   
 ÚČTENKY“
 
 Vyberte přednastavenou volbu a potvrďte stiskem OK

1) Stiskněte šipku              , na displeji se zobrazí 
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6 uZáVĚrKa
1) V hlavním menu vyberte volbu “DÁVKA“ 
 
 Potvrďte stiskem ENTER

2) V menu DÁVKA vyberte volbu “UZÁVĚRKA“ a potvrďte 
 stiskem ENTER 

3) Autorizace a spojení

 Následuje spojení a komunikace s autorizačním centrem
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4) Tisk údajů 

 Následuje tisk údajů o transakcích provedených od poslední uzávěrky
 V případě, že součty nesouhlasí, vytisknou se pouze součty z terminálu a autorizačního centra

*** SPOLEČNOST ***
Identi� kační údaje, 1.ř.
Identi� kační údaje, 2.ř.
Identi� kační údaje, 3.ř.

******************************************
UZÁVĚRKA

TID:  XXXXXXXX
DÁVKA:                                                        123456
DATUM:  DD.MM.RR              ČAS:  HH:MM:SS

PRIJATO ADMIN

ROZEPSANÍ MĚN

CZK

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX

EUR

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX

... další měny, kterými se na POS v daném 
období platilo

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

 VISA

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM  X                                       X,XX
******************************************

MASTERCARD

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
   CASH BACK                                                 X,XX
   CELKEM                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM  X                                        X,XX
******************************************

HOST

DEBET  X                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

SOUČTY SOUHLASÍ

 UNION PAY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
   CASH BACK                                                 X,XX
   CELKEM                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                       X,XX
******************************************

HOST

DEBET  X                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                       X,XX
******************************************

SOUČTY SOUHLASÍ
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7 repOrty
1) V hlavním menu vyberte volbu “DÁVKA“ 
 
 Potvrďte stiskem ENTER

2) V menu DÁVKA vyberte volbu “REPORTY“ 

 Potvrďte stiskem ENTER 

3) V menu REPORTY vyberte volbu “SOUHRN“ 

 Potvrďte stiskem ENTER 
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4) Tisk účtenky

 Terminál vytiskne účtenku

 Po vytištění účtenky se terminál vrátí do základního stavu 

*** SPOLEČNOST ***
Identi� kační údaje, 1.ř.
Identi� kační údaje, 2.ř.
Identi� kační údaje, 3.ř.

******************************************
PŘEHLED DNE

NÁZEV SPOLEČNOSTI

ČÍSLO TERM:  XXXXXXXX
DÁVKA:                                                        123456
DATUM:  DD.MM.RR              ČAS:  HH:MM:SS

PRIJATO ADMIN

ROZEPSANÍ MĚN

CZK

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX

EUR

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX

... další měny, kterými se na POS v daném 
období platilo

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
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KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

VISA

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM  X                                       X,XX
******************************************

MASTERCARD

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
   CASH BACK                                                 X,XX
   CELKEM                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM  X                                        X,XX
******************************************

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                        X,XX
   CASH BACK                                                 X,XX
   CELKEM                                                        X,XX
KREDIT  X                                      - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

UNION PAY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                       X,XX
******************************************

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                       X,XX
******************************************
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1) V hlavním menu vyberte volbu “DÁVKA“ 
 
 Potvrďte stiskem ENTER

2) V menu DÁVKA vyberte volbu “REPORTY“ 

 Potvrďte stiskem ENTER 

3) V menu REPORTY vyberte volbu “SOUHRN TRANSAKCE“ 

 Potvrďte stiskem ENTER 

7.1. sOuHrn transaKCe 
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4) V menu TISK PŘEHLEDŮ vyberte přednastavenou volbu 
 “CELKOVÝ PŘEHLED“ 

 Potvrďte stiskem ENTER 

5) Terminál vytiskne účtenku a vrátí se do základního 
 stavu *** SPOLEČNOST ***

Identi� kační údaje, 1.ř.
Identi� kační údaje, 2.ř.
Identi� kační údaje, 3.ř.

******************************************
PŘEHLED DNE

NÁZEV SPOLEČNOSTI

ČÍSLO TERM:  XXXXXXXX
DÁVKA:                                                        123456
DATUM:  DD.MM.RR              ČAS:  HH:MM:SS

SOUČTY

DEBET  X
   ČÁSTKA                                                       X,XX
   CASH BACK                                                X,XX
   CELKEM                                                       X,XX
KREDIT  X                                     - X,XX
------------------------------------------------------
CELKEM X                                        X,XX
******************************************

 1. TYP KARTY
123456   AAAAAA

********1234
DD.MM.RR            HH:MM:SS                     CZK                                         
XXX.XX
********1234
DD.MM.RR            HH:MM:SS                     CZK                                         
XXX.XX
********1234
DD.MM.RR            HH:MM:SS                     CZK                                         
XXX.XX
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DEBET  X
   ČÁSTKA                 X,XX
   CASH BACK                                                                  X,XX
   CELKEM                                                                         X,XX
KREDIT  X                                                - X,XX
-----------------------------------------------------------------
CELKEM   X                                                  X,XX
***************************************************

 
2. TYP KARTY

123456   AAAAAA

********1234
DD.MM.RR            HH:MM:SS                     CZK                                         
XXX.XX
********1234
DD.MM.RR            HH:MM:SS                     CZK                                         
XXX.XX
********1234
DD.MM.RR            HH:MM:SS                     CZK                                         
XXX.XX

DEBET  X
   ČÁSTKA                 X,XX
   CASH BACK                                                                  X,XX
   CELKEM                                                                         X,XX
KREDIT  X                                                - X,XX
-----------------------------------------------------------------
CELKEM   X                                                  X,XX
***************************************************
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7.2.  pŘeHleD
1) V hlavním menu vyberte volbu “DÁVKA“ 
 
 Potvrďte stiskem ENTER

2) V menu DÁVKA vyberte volbu “REPORTY“ 

 Potvrďte stiskem ENTER 

3) V menu REPORTY vyberte volbu “PŘEHLED“ 

 Potvrďte stiskem ENTER 
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8 HláŠenÍ 

8.1.  CHyBOVá HláŠenÍ terminálu 

KARTA ODMÍTNUTA
NEPLATNÁ STOPA Čtecí zařízení terminálu nepřečetlo data z karty, protáhněte kartu znova

KARTA ODMÍTNUTA
NEPLATNÝ PAN Číslo karty zobrazené na displeji nesouhlasí s číslem na kartě

KARTA ODMÍTNUTA
NEPLATNÝ LUHN

Kontrolní číslo nesouhlasí s číslem karty
Tato chyba může nastat především při ručním zadávání čísla karty

KARTA NEPOVOLENA Typ karty není povolen, transakce končí

NEPODPOROVANÁ KARTA Typ karty není povolen, bezkontaktní transakce končí

KE ZPRACOVÁNÍ
POUŽIJTE ČIP Byla protažena hybridní karta

NEPODPOROVANÝ
MANUÁLNÍ VSTUP Není povoleno ruční zadání čísla karty

NEPLATNÝ VSTUP Při stisku nepovolené klávesy 
(např. při výběru jazyka, chyba při zadání expirační doby apod.)

NEPLATNÝ VSTUP 
PROTÁHNĚTE KARTU K dokončení předautorizace byla použita čipová karta

NEPOVOLENÁ TRANSAKCE Nepovolená transakce s danou kartou

TRANSAKCE ZRUŠENA Bylo stisknuto červené tlačítko Cancel nebo byla provedena nepovolená 
operace

NELZE PROVÉST 
DÁVKA PLNÁ!

Transakci nelze provést, soubor off-line transakcí je plný, je nutné nejprve ode-
slat dávku

ZAMÍTNUTO Transakci nelze provést

MUSÍTE POUŽÍT 
KONTAKT ČIP/MAG

Nelze použít bezkontaktní čip, je potřeba vložit kontaktní čip nebo magnetic-
ký proužek
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8.2. HláŠenÍ autOriZaČnÍHO Centra

ČAS VYČERPÁN Při zpracování transakce došlo k chybě a systém nevrátil odpověď 
na autorizační požadavek v časovém limitu

NEPLATNÁ KARTA
Doba platnosti karty skončila, při ručním zadávání bylo chybně zadáno číslo 
karty nebo jsou chybné údaje v magnetickém záznamu
Transakci nelze provést

NEPODPOROVANÁ KARTA Kartu není možno použít pro zvolený druh transakce

NESPRÁVNÝ PIN Zákazník zadal špatně PIN

OPAKOVANÁ TRANSAKCE Tato transakce byla již jednou přijata, z důvodu ztráty spojení však nebylo 
možno doručit odpověď

PIN POŽADOVÁN Transakci nelze provést bez zadání PIN

PŘEKROČENÍ POKUSŮ
ZADÁNÍ PIN

Držitel karty překročil počet povolených pokusů pro zadávání PIN
Transakci nelze provést

PŘIJATO Transakce povolena

PŘIJATO – OVĚŘTE 
TOTOŽNOST  
autor. kód

Transakce je povolena a je nutno provést kontrolu totožnosti držitele 
karty
Číslo a druh dokladu zapište na stvrzenku

VOLEJTE AC Volejte HELP LINE

VOLEJTE HLAS. AUT. Volejte hlasovou autorizaci

ZADRŽTE KARTU
Na kartu použitou při transakci byl vydavatelskou bankou vydán pokyn 
k jejímu zadržení
Postupujte podle pokynů vaší banky

ZKUSTE ZNOVU ND Komunikační problém – transakci nelze provést
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9 VÝmĚna termOKOtOuČKu 

Terminál je dodáván s jedním termokotoučkem. Konec role je označen červeným proužkem, který signa-
lizuje, že je potřeba termokotouček vyměnit.

NÁVOD NA VÝMĚNU:

Otevřete přihrádku pro ulože-
ní termokotoučku nadzved-
nutím úchytu a odtažením 
celého krytu zadní stěny 
terminálu.

Do otevřeného krytu vložte 
termokotouček.

Povytáhněte kousek papíru 
tak, aby sahal nad terminál 
(viz obrázek) a zavřete kryt.

VAROVÁNÍ
Používejte pouze termokotouček doporučený výrobcem. Používání nevhodného termokotoučku by 
mohlo vést k poškození tiskárny terminálu.

OBJEDNÁVKY TERMOKOTOUČKŮ:  

Typ termokotoučku: 

57/40 mm, návin 18 m
balení po 20, 50, 80 a 105 ks

tel.: +420 543 423 543
e-mail: obchod@sonet.cz
www.sonet.cz   



Help linKa
+420 543 423 555
helpdesk@sonet.cz

autOriZaCe plateB (nOn-st Op)
+420 267 197 791


