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Szanowni Państwo,
kilkuletnia współpraca z członkami OIRP w Lublinie zaowocowała wdrożeniem wielu kas
ﬁskalnych.
W związku z wymogiem wymiany/instalacji kas ﬁskalnych ONLINE przygotowaliśmy
ofertę specjalną obowiązującą od 20.02.2021. do 10.05.2021.
lub do wyczerpania zapasu kas w promocyjnych cenach.
Oferujemy kasy ﬁskalne ONLINE w cenie obniżonej o ok. 300 zł. w stosunku do cen
sugerowanych przez producentów.
Przy zakupie kasy ONLINE urząd skarbowy zwraca 700 zł.
Jesteśmy autoryzowanym dealerem i serwisem ﬁrm Posnet S.A. i Elzab S.A.
Po szczegółowe informacje zapraszamy na nasza stronę internetową: ﬁskalne.lublin.pl
w dziale: Kasy ﬁskalne dla prawników i Szczegółowe informacje.
W cenie kasy zawarte jest: programowanie kasy, instalacja, szkolenie obsługi,
ﬁskalizacja i dojazd do klienta.
Po ofertę na inne konﬁguracje kas - prosimy o tel. 602-325-889

Kasą ﬁskalną, którą szczególnie polecamy:
jest Posnet Mobile ONLINE
- najwyższa niezawodność kasy
- żadna kasa tego typu u naszych klientów nigdy nie uległa awarii !
- najmniejsza i najlżejsza kasa fiskalna na rynku
wymiary to tylko: 158 x 86 x 46 mm, waga ok. 400 g

- wyjątkowo łatwa obsługa
Najważniejsze cechy kasy to:

Nasza cena:
kasa z WiFi: 1260+vat=1550zł

- kasa fiskalna ONLINE - połączenie z CRK (Centralnym Repozytorium Kas) przez WiFi lub GPRS/LTE,
- jedna rolka papieru - wydruk tylko dla klienta - kopia w postaci elektronicznej,
- wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu,
- czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora,
- wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk dużej liczby paragonów,
- łatwa wymiana papieru - system wrzutowy „drop-in”,
- przypominanie o niewykonanym raporcie dobowym i o obowiązkowym przeglądzie technicznym,
- bardzo małe wymiary kasy - nawet w pokrowcu - można ją nosić w teczce,
- niezawodność - żadna kasa tego typu (w wersji z kopią elektroniczną jak i ONLINE) sprzedana przez
naszą firmę nie uległa awarii !

Cena standardowa
1499 + vat=1844zł

Posnet ERGO ONLINE
Polecamy również:

Modułowa konstrukcja, wytrzymały akumulator,
Wymiary: 94 x 62 x 230 mm, waga: 0,6 kg
Wyjątkowo prosta obsługa i najwyższa niezawodność!

Najważniejsze cechy kasy to:
- kasa fiskalna ONLINE - połączenie z CRK przez WiFi, GPRS/LTE, USB (przez komputer)
- jedna rolka papieru - wydruk tylko dla klienta - kopia w postaci elektronicznej
- wydruk numeru NIP nabywcy w części fiskalnej paragonu
- czytelne wyświetlacze dla klienta i operatora, podświetlana klawiatura
- bardzo wytrzymała bateria
- łatwa wymiana papieru - system wrzutowy „drop-in”
- przypominanie o obowiązkowym przeglądzie technicznym i niewykonanym raporcie dobowym
- kasa może pracować w różnych trybach - symulować pracę innych kas dla ułatwienia obsługi

Nasza cena:
kasa z WiFi: 1260+vat=1550zł

