
Kanga Pay umożliwia płatność wszystkimi klasycznymi
kryptowalutami (np. bitcoin, ethereum, stablecoiny 
i inne). Za punkt honoru stawiamy sobie dodawanie

nowych kryptowalut.

No pewnie, że tak! W końcu o to chodzi, że Twoi klienci
płacą kryptowalutą, a Ty i tak dostajesz złotówki (lub

inną walutę, którą zamierzasz akceptować).
 

Złotówki, euro, dolary i funty.
 
 

Podłączenie pod usługę Kanga Pay (,jak i nasze
wtyczki) nic nie kosztuje. Od całkowitego obrotu

pobieramy prowizję 1,5%.

Żaden problem, oczywiście możesz rozliczać się np.
w bitcoinie.

W jakich walutach będą mogli 
płacić moi klienci?

 

Czy jeżeli ktoś zapłaci w BTC, to czy
ja i tak mogę dostać złotówki?

No dobra, jakie inne waluty tradycyjne
oprócz złotówki obsługuje

Wasza bramka?
 

Ile dokładnie kosztuje cała
usługa bramki?

A jeżeli chciałbym rozliczać się w
kryptowalutach, zamiast w walutach

tradycyjnych?

FAQ



W jaki sposób otrzymam
moje pieniądze?

Po każdej zrealizowanej płatności środki widoczne
są na Twoim koncie technicznym, 

które możesz natychmiast wypłacać.
 

Jak wygląda
proces wypłaty?

Po prostu wciskasz guzik, a my wysyłamy Ci przelew
na Twoje konto bankowe. Czas realizacji przelewu to

maksymalnie 8 godzin roboczych.

Co muszę zrobić, aby uruchomić 
bramkę płatności na 

swojej platformie?

Skontaktuj się z nami. Wypełnij prosty formularz,
a my skontaktujemy się z Tobą

i zrobimy wszystko aby wdrożenie było łatwe 
i przyjemne. A jeżeli nie lubisz wypełniać formularzy

(rozumiemy to!), napisz do nas prostego maila na
adres: kangapay@kanga.exchange.

Czy integracja jest trudna?
Na jakich platformach

działa Kanga Pay?

Dla chcącego nic trudnego. 
W Kandze bardzo chcemy abyś dołączył do wielkiej

międzynarodowej społeczności widzącej
w kryptowalutach coś więcej, niż tylko spekulację. 
W tej chwili Kanga Pay dostępna jest na wszystkie
popularne platformy sprzedażowe. A jeżeli Twój

sklep jest oparty o autorskie rozwiązanie, to wiedz,
że to jest coś co lubimy najbardziej. 

Daj nam znać, a my pomożemy
Ci w integracji.

Czy to jest legalne? Tak! Nielegalne rzeczy zostawiamy tym na górze. 
My tylko zajmujemy się legalnymi sprawami. 

Jeżeli masz wątpliwości, prześlemy Ci odpowiednie
opinie podatkowe i prawne.



Moja księgowa
mnie zabije…

Dlaczego? W Kandze kochamy wszystkie księgowe.
Zostaw to nam. Nasz system generuje wszystkie

niezbędne raporty potrzebne do tego, aby wypełnić
te wszystkie nudne deklaracje. Przygotowaliśmy

prosty przewodnik dla księgowych który wszystko
wyjaśnia. A jeżeli Twoja księgowa ciągle nie wierzy,

daj nam jej numer telefonu. 
Wszystko załatwimy.

No dobra. Jestem prawie przekonany.
Jakie korzyści będę

miał z tego faktu, że ludzie będą mogli
płacić na mojej

stronie kryptowalutą?

Dostrzegamy co najmniej miliard korzyści, pozwól że
wskażemy na pierwszą, która przyszła nam do głowy.
Umożliwiając opłacanie swoich usług i produktów za
pomocą kryptowalut docierasz do wielkiego grona
entuzjastów nowych technologii. Wiedz, że jest nas

cały bastion... A dopiero się rozkręcamy.

Czy podpisuję jakąś umowę
“na papierze”?

Mamy regulamin, który po prostu trzeba
zaakceptować. Jeżeli jednak Twój prawnik

chciałby podpisać z nami jakąś szczególną umowę
(prawnicy bardzo lubią takie rzeczy) to wiedz,

że jesteśmy bardzo otwarci.

kanga.exchange

kangapay@kanga.exchange
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