
Cena jest ceną stałą i niezależna od ilości 

zamówionych sztuk kas 

Model Cena (brutto)

Uwagi / komentarze / dodatkowe informacje 

(np. czy w cenie kasy GSM ujęta jest karta 

SIM

Kasa fiskalna Aclas jest lekka waży zaledwie 0,57 

kg (z rolką papieru), oraz 30 klawiszy 

pyłoszczelnych, 10 programowanych klawiszy 

szybkiej obsługi, kalkulator a jej wymiary to      

103 x 201 x 67 mm                                                
cena przy zakupie minimum 48 sztuk

Aclas Kos Online - LAN 1 250,00 zł cena zawiera kabel ethernetowy 1m

Aclas Kos Online - LAN / WiFi 1 350,00 zł cena zawiera moduł wi-fi

Aclas Kos Online - LAN / WiFi/GPRS 1 500,00 zł karta sim ważna 2 lata

Kasa fiskalna Farex PRO 300 lekka, niewielka z 

bateria , osobny klawisz NIP, 29 klawiszy w tym 

10 szybkich klawiszy, funkcja przypominania o 

przeglądzie technicznym

Farex PRO 300 ONLINE LAN 1 350,00 zł cena zawiera kabel ethernetowy 1m

Farex PRO 300 ONLINE WiFi 1 450,00 zł cena zawiera moduł wi-fi

Farex PRO 300 ONLINE GSM 1 600,00 zł karta sim ważna 3 lata

Kasa fiskalna Farex PRO 600 wygodna i 

ergonomiczna, stacjonarna kasa online, 

zapewniająca ponadprzeciętny komfort pracy, 

osobny klawisz NIP,35 klawiszy w tym 22 

szybkich klawiszy, skróty klawiszowe raportów 

(dobowy i miesięczny), funkcja przypominania o 

przeglądzie technicznym

Farex PRO 600 ONLINE LAN 1 250,00 zł cena zawiera kabel ethernetowy 1m

Farex PRO 600 ONLINE WiFi 1 350,00 zł cena zawiera moduł wi-fi

Farex PRO 600 ONLINE GSM 1 500,00 zł karta sim ważna 3 lata

PYTANIE ODPOWIEDŹ

Czy dostawa kas do nabywcy jest w cenie 

kasy?

dostawa wraz z fiskalizacją są w 

cenie zakupu kasy fiskalnej

Czy cena urządzenia obejmuje szkolenie z 

obsługi kasy? Czy jest to szkolenie 

indywidualne przy okazji fiskalizacji, czy 

jakieś uniwersalne (np. wcześniej nagrane, 

lub zdalnie przeprowadzane dla (nie) 

ograniczonej liczby użytkowników?

Szkolenie, programowanie oraz 

fiskalizacja jest zawarta w cenie 

zakupu kasy fiskalnej. Szkolenie z 

obsługi kasy fiskalnej odbywać się 

będzie przed fiskalizacją na 

wcześniej przygotowanej kasie, 

sprzedaż będzie na klawiszach 

szybkich oraz będzie dołączona 

napisana krótka instrukcja z 

obsługi kasy fiskalnej, jak 

wykonywać raporty dobowe i 

miesięczne

Czy fiskalizacja odbywa się w miejscach i 

terminach uzgodnionych z nabywcami 

indywidualnie, czy konieczny jest udział w 

grupowy w tym procesie?

Fiskalizacja będzie odbywała się 

w terminie uzgodnionym oraz w 

miejscu wskazanym przez 

nabywcę. Istnieje możliwość 

połączenia paru osób z najbliższej 

okolicy jeśli będzie taka 

możliwość i chęć nabywców

FILIPKOM Kamil Zgórzyński,                                                             Kurowo 

Braniewskie 18, 14-420 Młynary (okolice Elbląga)                            tel: 517-

477-488



Jaki jest koszt przeglądu okresowego kasy 

fiskalnej? 

Przegląd okresowy kasy fiskalnej 

możemy wykonywać co:            12 

miesięcy – 100 zł brutto + 

symboliczne 20 zł brutto za 

dojazd lub co                            24 

miesiące – 200 zł brutto + 

symboliczne 20 zł brutto za 

dojazd    Przegląd odbywać się 

będzie w miejscu instalacji kasy 

fiskalnej

Czy ww. koszt jest przez jakiś okres czasu 

gwarantowany? Jeśli tak, to przez jaki?

Cena za przeglądy okresowe jest 

dla Państwa stała 

Czy ze zmianą podmiotu serwisującego kasę 

wiążą się jakieś opłaty?

Wszystko zależy od tego jakiego 

producenta kasę fiskalną 

Państwo posiadają oraz czy mam 

uprawnienia serwisowe abym 

mógł przejąć serwis kasy fiskalnej

Czy z ofertą związane są opcje dodatkowe - 

np. możliwość pozyskania terminala 

płatniczego, oferta w zakresie karty SIM do 

kasy?

Mam w ofercie terminale płatnicze 

i uczestniczę w Programie Polska 

Bezgotówkowa (jeżeli ktoś nie 

korzystał) z możliwością umowy 

na 12 miesięcy darmowych lub z 

umową bezterminową gdzie 

będzie 12 miesięcy za darmo i 7 

miesięcy za 1 zł (pod warunkiem 

że w danym miesiącu będzie 

płatność kartami i kwota za 

pobrane prowizje będzie wynosiła 

minimum 30 zł). Jeżeli nabywca 

zakupi kasę fiskalną z 

połączeniem GPRS to 

przedłużenie ważności karty może 

zakupić w moim serwisie

Czy w związku z zakupem oraz rozpoczęciem 

korzystania z kasy są do poniesienia jeszcze 

jakieś koszty nie wymienione wyżej?

nie ma ukrytych dodatkowych 

kosztów 

Niniejsza oferta stanowi tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji. Wszystkie 

informacje zawarte w zaprezentowanej ofercie są poufne i przeznaczone wyłącznie do wiadomości osób, do których są 

adresowane. Oferent zobowiązuje się korzystać z nich jedynie w celu przygotowania oferty dla Okręgowej Izby Rady Radców 

Prawnych w Olsztynie, nie ujawniać ich osobom trzecim i nie upubliczniać.


