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WARSZAWA, 2021-02-12

OFERTA NA KASY FISKALNE

ONLINE

Kasa POSNET ERGO Online
Jedna z najbardziej popularnych kas fiskalnych na rynku
Posnet ERGO teraz dostępna w wersji ONLINE.
Urządzenie, dzięki modułowej konstrukcji, zapewnia
użytkownikowi swobodę wyboru między przewodowym lub
bezprzewodowym
połączeniem
z
Centralnym
Repozytorium Kas (CRK).

Cena netto: 1249,00

1200,00 PLN

+ moduł WIFI: 200 zł netto
Dowiedz się więcej: https://www.posnet.com.pl/produkty/product/356/ergo-online

Kasa POSNET Mobile HS online
Wrzuć ją do teczki lub wsadź do kieszeni. To najmniejsza
kasa fiskalna ONLINE na rynku, z którą udasz się w
dowolne miejsce, by sprzedać swoje usługi lub produkty.
Teraz dodatkowo została wyposażona w bezprzewodowe
interfejsy komunikacyjne.
Do wyboru użytkownika jest moduł WiFi/Bluetooth lub
modem 3G

Cena netto: 1499,00
Cena netto: 1899,00

1463,41 PLN

Cena z modułem WiFi

1707,31 PLN

Cena z modemem GPRS z kartą SIM
Dowiedz się więcej: https://www.posnet.com.pl/produkty/product/356/ergo-online
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Kasa NOVITUS NANO online
To wszechstronna kasa, dedykowana zarówno do pracy
stacjonarnej jak i w terenie, w usługach oraz średnich i
małych placówkach handlowych.
Zaufaj marce, używanej przez ponad 900 000
użytkowników. Jest to najmniejsza kasa fiskalna w ofercie
NOVITUS, która jednocześnie obsługuje komunikację z
Centralnym Repozytorium Kas (CRK)

Cena netto: 1390,00

1300,00 PLN

+ moduł WIFI: 41,46 zł netto
Dowiedz się więcej: https://www.novitus.pl/pl/produkty/systemy-fiskalne/nano-online.html

Kasa NOVITUS NANO II online
Model zachował najlepsze cechy pierwowzoru, czyli
niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt, wodoodporną
podświetlaną klawiaturę. Jednak nowy design i
dodatkowe klawisze funkcyjne to szybsza i wygodniejsza
obsługa oraz bardziej intuicyjna praca.
Kasa Nano II Online w standardzie ma zamontowane
łącze WLAN - po wyjęciu z pudełka od razu może łączyć
się z sieciami WiFi, w których zasięgu się znajduje.

Cena netto: 1490,00
Dowiedz
się
online.html

więcej:

1422,76 PLN

https://www.novitus.pl/pl/produkty/systemy-fiskalne/nano-ii-

Kasa ELZAB K10 online
Wrzuć ją do teczki lub wsadź do kieszeni. To najmniejsza
kasa fiskalna ONLINE na rynku, z którą udasz się w
dowolne miejsce, by sprzedać swoje usługi lub produkty.
Teraz dodatkowo została wyposażona w bezprzewodowe
interfejsy komunikacyjne.
Do wyboru użytkownika jest moduł WiFi/Bluetooth lub
modem 3G

Cena netto: 1490,00

1382,11 PLN

Cena z modułem WiFi

Dowiedz
się
więcej:
https://www.elzab.com.pl/pl/kasy-i-drukarki-online/kasy-mobilneonline/elzab-k10-online-bt-wifi
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Kasa POSNET POSPAY online
Pospay Online to urządzenie łączące w sobie
funkcjonalności kasy, drukarki fiskalnej i możliwość
płatności wszystkimi rodzajami kart płatniczych.
To innowacyjne narzędzie fiskalne, które będzie wielkim
wsparciem dla Twojego biznesu!

Cena netto:

1699,00 PLN

Cena netto:

39,00 PLN

Koszt zakupu kasy fiskalnej Pospay

Abonament miesięczny na wynajem terminala
Dowiedz się więcej : https://www.posnet.com.pl/produkty/product/389/pospay-online

Kasa DATECS WP-50 online

Kasa fiskalna online DATECS WP-50 to urządzenie
zaprojektowane do pracy mobilnej i stacjonarnej.
Ergonomię pracy zapewnia gumowany spód obudowy
gwarantujący pewny uchwyt kasy. Natomiast system
wymiany papieru typu „WRZUĆ I PRACUJ” sprawia, że
obsługa kasy jest jeszcze prostsza nawet dla początkującego
użytkownika.
Zastosowane interfejsy komunikacji bezprzewodowej
zapewniają dostęp do sieci internetowej z dowolnego
miejsca, w którym znajdziemy się w zasięgu sieci WIFI

Cena netto: 1299,00

1281,69 PLN

Cena z modułem WiFi
Dowiedz się więcej : https://www.datecs-polska.pl/oferta/urzadzenia-fiskalne/kasy-fiskalneonline/487-datecs-wp-50

*

Ceny oferowanych kas zawierają koszty dostarczenia, programowania i
fiskalizacji (na terenie Warszawy)

Wybrać najlepsze rozwiązanie
pomoże jeden z naszych specjalistów:
Łukasz Bieliński

Robert Konopka

lukasz.bielinski@wolanet.pl

robert.konopka@wolanet.pl

602 681 415

608 336 553
Paweł Żebrowski
pawel.zebrowski@wolanet.pl
692 429 437
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