
Koncová cena 35%-tná Objednané množstvo

ON-LINE pokl. záloha (počet kusov)

358,80

(299,00 bez Dph)

598,80

(499,00 bez Dph)

598,80

(499,00 bez Dph)

442,80

(369,00 bez Dph)

O B J E D N Á V K A

125,00

210,00

                 9 rokov a Vy nebudete mať na tlačiareň 2-ročnú záruku, pritom najporuchovejším prvkom tlačiarne je TERMO hlava

Vaše doterajšie Fiskálne tlačiarne FisBox 103 a FisBox 150 nie je možné upraviť na ON-LINE registračné pokladnice, musia sa vymeniť

Vaše doterajšie Fiskálne tlačiarne FisBox 350 je možné upraviť na ON-LINE registračné pokladnice, doporučujem neprerábať, ale kúpiť nové ...

Poznámka: pri prestavbe fiskálnej ERP FisBox 350 na ON-LINE pokladnicu je potrebné uvedomiť si, že mnohé z Vašich TERMO tlačiarní už majú zhruba

I N F O R M Á C I E

+  materiál a práca za prestavbu tlačiarne: 70,-Eur  + riadiaci program E-kasa
155,00

ON-LINE registračná pokladnica PEGASSINO (čierna)    - tlačiareň s CHDU + riadiaci program E-kasa

ON-LINE registračná pokladnica BIXOLON 350 (čierna) - tlačiareň s CHDU + riadiaci program E-kasa

ON-LINE registračná pokladnica BIXOLON 350  (biela)  - tlačiareň s CHDU + riadiaci program E-kasa

Objednávku budem považovať za uzatvorenú až vo chvíli pripísania zálohy na môj účet.

Inštaláciu ON-LINE pokladníc potom budem realizovať v poradí, v akom mi budú prichádzať od Vás objednávky a uhradené zálohy.

Predpokladám, že s Inštaláciou ON-LINE pokladníc začnem okolo 15.05.2019. 

Plus si k tomu musíte pripočítať čas, dokedy Vy uhradíte zálohu a následne ju ja prepošlem výrobcovi.

U P O Z O R N E N I A

Je potrebné uvedomiť si, že od 01.07.2019 je možné používať len ON-LINE registračné pokladnice, t.z. v priebehu mesiacov máj a jún budem

postupne vyradzovať doterajšie Fiskálne ERP a nahrádzať ich ON-LINE pokladnicami.

Výrobca pokladníc mi zaručuje, že pokladnicu mi dodá do 10 týždňov od doby úhrady 35%-tnej zálohy. Je teda dôležité, aby ste si čo najskôr

ON-LINE pokladnicu objednali (objednávku mi pošlite e-majlom alebo poštou) a uhradili 35%-tnú zálohu za každú Vami objednanú pokladnicu.

210,00

ON-LINE registračná pokladnica

KIT ON-LINE na prestavbu tlačiarne BIXOLON 350 na ON-LINE registračnú pokladnicu BIXOLON 350

Pri úhrade zálohy ako Variabilný symbol uvádzajte Vaše IČO a  do správy pre prijímateľa uveďte názov firmy.

ON-LINE registračná pokladnica pozostáva z komponentov: Tlačiareň s CHDU + riadiaci program E-kasa

Cena za Update E-Kasa bude účtovaná vždy k 01.01.RRRR za každú ON-LINE registračnú pokladnicu

Cena za Update Sea_MOP bude účtovaná vždy k 01.01.RRRR za každú ON-LINE registračnú pokladnicu

Poznámka: doteraz bola cena za Update Sea_MOP súčasťou ročného poplatku za Update komletného systému Sea_Win, od 01.01.2020 bude poplatok

                 za Update samostatne za Sea_MOP a samostatne za ostatné moduly Sea_win (Účtovníctvo, Mzdy, Fakturácia a Sklady a pod.)

Displej (zatiaľ len potvrďte, že máte o zákaznícky displej záujem, cena bude účtovaná dodatočne)

Fakturačné údaje objednávateľa: Pečiatka a podpis:


