
Alugue o dispositivo e baixe o aplicativo1 Mobile Rede.

Com ele, você aceita cartões de débito, crédito e refeição2, de maneira  
rápida e segura, e recebe as suas vendas a crédito em até 2 dias úteis3.

•  Sem taxa de adesão.

•  Suporte técnico sem custos adicionais.

•  Parcelamento de vendas em até 12x.

•  Aceita as principais bandeiras do mercado:

8,50% + 1,89%  
por parcela adicional4

6,50%

2,99%

2 dias

2 dias

1 dia

Crédito parcelado

Crédito à vista

Débito

O cliente paga Você recebe Taxas

1. Disponível para Android a partir da versão 4 e iOS a partir da versão 7. 2. Para aceitar cartões de refeição e benefícios você deve possuir CNPJ e se cadastrar no Mobile Rede como pessoa jurídica. Entre em contato diretamente com as bandeiras para realizar a habilitação e negociar taxas. 
Após a con�rmação do credenciamento nas bandeiras, o seu leitor estará automaticamente habilitado. 3. O recebimento em até dois dias úteis se aplica somente às bandeiras Hiper, Hipercard, Mastercard®, Visa e Diners. 4. Para vendas no crédito parcelado, será devida taxa de desconto 
de 8,50% por transação mais um acréscimo de 1,89% por parcela adicional. Exemplo: à vista: 6,50%;  em 2 vezes: 8,50% + 1,89%; em 3 vezes: 8,50% + 1,89% + 1,89% . *O valor promocional do aluguel do primeiro ano é de R$ 58,80 cobrado em 12 parcelas de R$ 4,90 no cartão de crédito. 
Ao solicitar a contratação do Mobile Rede, de imediato, será realizada uma transação em seu cartão de crédito, com a �nalidade de garantia, no valor total do aluguel do primeiro ano, o que comprometerá o limite do cartão. Sendo aprovada a solicitação de contratação, a transação 
será convalidada e as parcelas serão lançadas na fatura do cartão de crédito. A convalidação da transação dependerá da disponibilidade de limite e, se aprovada pelo Emissor, comprometerá o limite disponível do cartão. Não havendo limite disponível no cartão de crédito utilizado 
para o pagamento, o credenciamento e a contratação do Mobile Rede não serão efetivados. A contar do 13º- mês, o aluguel mensal será reajustado automaticamente para o seu valor original, no importe de R$ 29,90, e será cobrado por meio do lançamento na agenda de recebíveis, sem 
prejuízo das demais formas de cobrança previstas no Contrato de Credenciamento. Caso a solicitação de contratação não seja aprovada, a transação realizada em seu cartão a título de garantia será imediatamente cancelada. No momento da contratação do Mobile Rede, já é efetuado 
o lançamento do primeiro mês de aluguel. Como sua maquininha demora alguns dias para chegar ao endereço indicado, a Rede entrará em contato com o Emissor do seu cartão para estornar o primeiro mês de aluguel.  As solicitações de credenciamento e contratação do Mobile Rede
estão sujeitas a análise e aprovação pela Rede. Saiba mais sobre o Mobile Rede em https://www.userede.com.br/nossos-produtos/mobile-rede/.

Imagens meramente ilustrativas.
O leitor Mobile Rede que 
será fornecido está sujeito 
à disponibilidade de estoque.

Mobile Rede.
Transforme seu smartphone ou tablet 
em uma maquininha de cartão.

Aluguel no 1º- ano:
Aluguel promocional

4,90
R$ /mês*

Aluguel regular

29,90
R$

/mês


