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+48 12 333 78 78 

Synchronizacja KWHotel  

z systemem płatności tPay 

bok@kwhotel.pl 

 

 

  

» Czy chciałbyś mieć więcej czasu dla swojego biznesu? 

» Chciałbyś przestać tracić pieniądze na nierozliczonych rezerwacjach?  

» Męczy Cię sprawdzanie konta bankowego i ręczne uzupełnianie płatności w programie? 

» Tracisz dużo czasu dopasowując otrzymany przelew bankowy do rezerwacji? 

» Zdarzyło Ci się stracić szansę na zarobek, ponieważ Klient odwołał rezerwację w ostatniej chwili?  

  

Jeśli odpowiedziałeś „TAK!” choć na jedno z powyższych pytań, ta oferta jest dla Ciebie! 

 

Wyobraź sobie, że otrzymujesz telefon od Klienta, zainteresowanego noclegiem w Twoim obiekcie. Już 

w trakcie omawiania szczegółów rezerwacji możesz zaproponować mu wygodną formę opłacenia pobytu. 

W ciągu minuty generujesz wiadomość e-mail zawierającą link do płatności online. Już po chwili w programie 

pojawia się informacja o nowej płatności, a rezerwacja jest potwierdzona. Twój Klient może zapomnieć 

o formalnościach i cieszyć się perspektywą nadchodzącego wypoczynku.  

Wystarczyła jedna rozmowa. Zredukowałeś czas obsługi do minimum, a pieniądze są już na Twoim koncie.  

 

W jaki sposób sprawić, aby powyższa sytuacja stała się nową codziennością? 

Odpowiedź to 

 

 

Połączenie KWHotel z tPay to przede wszystkim: 

▪ darmowa konfiguracja w przypadku rejestracji za pośrednictwem przesłanego przez nas linku, 

▪ swoboda decydowania, które rezerwacje mają być opłacone przez system płatności, 

▪ możliwość ustalania wysokości zaliczki do pobrania,  

▪ błyskawiczne wysyłanie linków do płatności dwoma kliknięciami myszy, 

▪ automatyczne rejestrowanie wpłat w programie, 

▪ najniższa prowizja na rynku. 

 

http://kwhotel.com/pl/
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Jeżeli jesteś gotów wprowadzić nową rzeczywistość w życie – wystarczą 2 proste kroki: 

 

 

#1 Zgłoś się do nas po link i zarejestruj konto z wyjątkowo 

niską prowizją 1,7% lub negocjuj prowizję*. 

 

#2 Po założeniu konta, skontaktuj się z nami w celu 

uruchomienia usługi. 

 

 

 

 

 

 

 

Masz pytania? 

Skontaktuj się z nami! 
bok@kwhotel.pl 

+48 12 333 78 78 

www.kwhotel.pl 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Negocjacja prowizji jest możliwa, jeśli suma opłat pobieranych przez system przekroczy 5000 zł miesięcznie.  

Zarejestruj 
konto!

Skontaktuj 
się z nami!

Ciesz się 
korzyściami!


