Oferta
Przejdź do:
Kasy fiskalne
Drukarki fiskalne
Warunki oferty

Kasy i drukarki fiskalne online
dla adwokatów
Oferta ważna do 30.06.2021 lub wyczerpania produktów

Kasa fiskalna Novitus Nano Online [36M]
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Wersja LAN
1 390,00 zł netto
(1 709,70 zł brutto)

3 letnia gwarancja o wartości 180 zł netto w cenie urządzenia
komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (LAN, Wi-Fi)
2 graficzne ekrany LCD - dla użytkownika i klienta
typ papieru: 57 mm szerokości, 30 m długości
NIP klienta na paragonie fiskalnym
intuicyjne w obsłudze menu
20 000 pozycji PLU
czytelna, programowalna klawiatura z 8 skrótami klawiszowymi
współpraca z terminalem płatniczym

Wersja Wi-Fi
1 425,00 zł netto
(1 752,75 zł brutto)

Kasa fiskalna Novitus Nano II Online
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (LAN, Wi-Fi)
2 graficzne ekrany LCD - dla użytkownika i klienta
typ papieru: 57 mm szerokości, 30 m długości
NIP klienta na paragonie fiskalnym
intuicyjne w obsłudze menu
20 000 pozycji PLU
czytelna, programowalna klawiatura z 18 skrótami klawiszowymi
współpraca z terminalem płatniczym

Wersja LAN/Wi-Fi
1 490,00 zł netto
(1 832,70 zł brutto)

Kasa fiskalna Posnet Ergo Online
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (USB, Wi-Fi)
2 graficzne ekrany LCD z podświetleniem
niewielkie wymiary i lekka konstrukcja
typ papieru: 57 mm szerokości, 30 m długości
NIP klienta na paragonie fiskalnym
czytelna, programowalna klawiatura z 27 skrótami klawiszowymi
współpraca z terminalem płatniczym
4 000 pozycji PLU (opcjonalnie 6 000 lub 8 000)

Wersja Wi-Fi
1 499,00 zł netto
(1 843,77 zł brutto)

Kasa fiskalna Elzab K10 Online
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (Wi-Fi, GSM)
kolorowy panel dotykowy o wielkości 4,3”
bardzo małe gabaryty
6 wersji kolorystycznych
typ papieru: 57 mm szerokości, 18 m długości
współpraca z terminalem płatniczym
5 000 pozycji PLU
NIP klienta na paragonie fiskalnym

Wersja Wi-Fi

Wersja GSM

1 490,00 zł netto
(1 832,70 zł brutto)

1 590,00 zł netto
(1 955,70 zł brutto)

Drukarka fiskalna Novitus Deon Online
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (LAN, Wi-Fi, GSM)
alfanumeryczna klawiatura
małe gabaryty
Typ papieru: 57 mm szerokości, 30 m długości
NIP klienta na paragonie fiskalnym
płynna łączność z komputerem i oprogramowaniem dla firmy
obsługa do 1 000 000 pozycji PLU
wydruk faktur VAT

Wersja LAN
2 490,00 zł netto
Rabat: -519,00 zł netto
1 971,00 zł netto
(2 424,33 zł brutto)

Wersja Wi-Fi
2 525,00 zł netto
Rabat: -523,00 zł netto
2 002,00 zł netto
(2 462,46 zł brutto)

Drukarka fiskalna Posnet Temo Online
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (USB, Wi-Fi)
najmniejsza drukarka fiskalna online na rynku
typ papieru: 57 mm szerokości, 14 m długości
NIP klienta na paragonie fiskalnym
obsługa do 100 000 pozycji PLU
płynna łączność z komputerem i oprogramowaniem dla firmy
wydruk faktur VAT
bardzo łatwa wymiana rolki papieru termicznego

Wersja USB

Wersja Wi-Fi

2 299,00 zł netto
Rabat: -150,00 zł netto
2 149,00 zł netto
(2 643,27 zł brutto)

2 499,00 zł netto
Rabat: -150,00 zł netto
2 349,00 zł netto
(2 889,27 zł brutto)

Drukarka fiskalna Elzab Zeta Online
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

komunikacja z Centralnym Repozytorium Kas (USB, Wi-Fi)
małe gabaryty
interfejs Bluetooth w standardzie
typ papieru: 57 mm szerokości, 60 m długości
obsługa do 500 000 pozycji PLU
NIP klienta na paragonie fiskalnym
płynna łączność z komputerem i oprogramowaniem dla firmy
wyświetlacz wolnostojący (opcja)

Wersja USB / Wi-Fi
2 190,00 zł netto
Rabat: -219,00 zł netto
1 971,00 zł netto
(2 424,33 zł brutto)

Warunki oferty
• Fiskalizacja połączona z rejestracją w Urzędzie Skarbowym:
101,63 zł netto (125,00 zł brutto)
• Odczyt dotychczasowego urządzenia fiskalnego z rabatem 40%*:
150,41 zł netto (185,00 zł brutto)
*standardowy koszt usługi wynosi 252,03 zł netto (310,00 zł brutto)

• Uruchomienie kasy online w jednej z siedzib Polskiego Centrum Kas Fiskalnych
następuje w umówionym telefonicznie terminie. Dostępne lokalizacje spotkań:
1. ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa
2. ul. Grójecka 122, 02-367 Warszawa
• W cenie urządzenia: zaprogramowanie, szkolenie z obsługi
• Oferta ważna do 30 czerwca 2021 roku lub do wyczerpania produktów

Obniż koszt wymiany kasy offline na online
Przy zakupie nowej kasy lub drukarki fiskalnej online w PCKF możesz
obniżyć koszt wymiany urządzenia w Twojej kancelarii.
Zyskasz rabat -40% na odczyt dotychczasowego urządzenia

Pamiętaj również, że rozpoczęcie pracy z użyciem kasy online przed
ostateczną datą obowiązku stosowania w branży adwokackiej
(30.06.2021) pozwoli Ci odzyskać część wydatku.
Ulga za wymianę kasy rejestrującej offline na online wynosi 700 zł.

Kontakt:
22 550 32 00, biuro@pckf.pl
Bartłomiej Bogacki, 722 388 400, bartlomiej.bogacki@pckf.pl
Kinga Gromaszek, 782 000 200, kinga.gromaszek@pckf.pl

Hubert Kapuściński, 722 388 800, hubert.kapuscinski@pckf.pl
Bartłomiej Podkoński, 722 388 200, bartlomiej.podkonski@pckf.pl

Dane Spółki:
Polskie Centrum Kas Fiskalnych Sp. z o.o.
ul. Fosa 41, 02-768 Warszawa
Tel.: +48 22 550 32 00
http://www.pckf.pl, biuro@pckf.pl
NIP: 9512242716, REGON: 141285542,
KRS: 0000297507 Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy,
XIII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy
50 000,00 złotych, w całości opłacony

