
Dzień dobry 
  
  
poniżej przedstawiam propozycje kas w związku z koniecznością wymiany kas na online do 
końca 06/2021. 
Proszę w razie czego o kontakt i rezerwacje kasy i terminu .  
  
Jeżeli kasa jest wysyłana to dodatkowo 24,60 zł brutto – ze względu na odległość nie 
będziemy mogli przeprowadzić szkolenia jednak dokładamy  vademecum przygotowane 
przez naszych serwisantów / prowadzimy sprzedaż oraz serwis wysyłkowo- obsługujemy 
klientów w całej Polsce/ 
  
1.  KASA ACLAS KOS ONLINE WIFI  
  
link: https://www.soft-bit.pl/kasy-fiskalne-online/aclas.html 
  
kasa + usługi wdrożeniowe (konfiguracja, programowanie nagłówka,stawek  
vat, do 50 kodów towarów/usług, vademecum, fiskalizacja)   cena promocyjna    = 1 337 zł 
brutto  + rolki do kasy 13 
  
Taka sama tylko z GPRS i internetem/karta na dwa lata/  1410,-zł brutto 
Taka sama tylko po LAN    1269 zł brutto  
  
  
2. KASA ELZAB K-10 ONLINE WIFI 
  
link:      https://www.soft-bit.pl/kasy-fiskalne-online/elzab.html 
  
kasa + usługi wdrożeniowe (konfiguracja, programowanie nagłówka,stawek  
vat, do 50 kodów towarów/usług, vademecum, fiskalizacja)    cena promocyjna  = 1557 zł 
brutto  + rolki do kasy 13 
  
3. KASA NOVITUS NANO ONLINE + MODUŁ WIFI 
  
LINK: www.soft-bit.pl/kasy-i-drukarki-fiskalne-online-dla-lekarzy/kasa-fiskalna-novitus-nano-
e-online-wifi-detail.html 
  
  
4. KASA POSNET ERGO ONLINE WIFI  
  
link:  www.soft-bit.pl/kasy-i-drukarki-fiskalne-online-dla-lekarzy/kasa-fiskalna-posnet-ergo-
online-wifi-detail.html 
  
kasa + usługi wdrożeniowe (konfiguracja, programowanie nagłówka,stawek  
vat, do 50 kodów towarów/usług, vademecum, fiskalizacja)    cena promocyjna  = 1 697  zł 
brutto  + rolki do kasy 13  
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Aby zamówić urządzenie  proszę zadzwonić na nr. telefonu 572 570 177 
  
  
Wszystkie urządzenia fiskalne objęte są 12-miesięczną gwarancją i podlegają obowiązkowym 
przeglądom technicznym, które należy wykonywać nie rzadziej niż co 24 miesiące (serwis 
zaleca coroczną konserwację urządzenia w celu sprawdzenia poprawności funkcjonowania ). 
Serwisem uprawnionym do jakichkolwiek interwencji jest serwis, który fiskalizował Państwu 
kasę. 

Zgodnie z Ustawą kasy podlegają przeglądom ustawowym. 
1 Przegląd 2 letni            220 zł netto  
2 Konserwacja roczna     110 zł netto  
  
  
  
W razie pytań proszę dzwonić. 
Pozdrawiam serdecznie. 
  
Dorota Wicher 

 

 
Specjalista ds.handlowych  
 
TEL | +48 32 270 39 37 
TEL. KOM. | +48 572 570 177 
EMAIL | d.wicher@soft-bit.pl | 
sklep@soft-bit.pl 
WEB | www.soft-bit.pl | 
fiskalnekasy.com  

  

 

S O F T - B I T  

Kasy i drukarki fiskalne. Obsługa cała 
Polska  

  

44-100 Gliwice 
Chorzowska 44b 
tel.+48 32 270 39 37 
biuro@soft-bit.pl 
www.soft-bit.pl | 
fiskalnekasy.com  
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