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PROSTY PORADNIK

O KASACH FISKALNYCH ONLINE 2021

PODSTAWY PRAWNE
•

Ustawa w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy
o podatku od towarów i usług regulująca m.in. kwestię
przeglądów technicznych oraz skutków ich niewykonania
(Dz.U. 2020 poz. 106)
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/
WDU20200000106/O/D20200106.pdf

•

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 czerwca
2020 r. w sprawie przedłużenia terminów prowadzenia
ewidencji sprzedaży przy zastosowaniu kas rejestrujących
z elektronicznym lub papierowym zapisem kopii
(Dz.U. 2020 poz. 1059)
sap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20200001059

•

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. 2019 poz. 816)
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20190000816

•

Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia 2019 r.
w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych na zakup
kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez podatnika
(Dz.U. 2019 poz. 820)
isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.
xsp?id=WDU20190000820
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KTO POTRZEBUJE KAS ONLINE?
Do 30 czerwca 2021 roku kasy fiskalne online
powinny zakupić firmy świadczące usługi:

fryzjerskie

kosmetyczne
i kosmetologiczne

prawnicze

budowlane

w zakresie opieki
medycznej
świadczone przez
lekarzy i lekarzy
dentystów

związane
z działalnością
obiektów służących
poprawie kondycji
fizycznej (wyłącznie
w zakresie wstępu)

www.sas24.pl
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Od 1 stycznia 2020 roku kasy fiskalne online powinni
posiadać:
świadczący usługi naprawy pojazdów
silnikowych oraz motorowerów,
w tym naprawy opon, ich zakładania,
bieżnikowania i regenerowania,
oraz w zakresie wymiany opon
lub kół dla pojazdów silnikowych
oraz motorowerów;
sprzedający benzynę silnikową, olej
napędowy, gaz przeznaczony do
napędu silników spalinowych.

1 stycznia 2021 roku minął termin zakupu kas
fiskalnych online dla firm, które:
świadczą stale lub sezonowo
usługi, związane z wyżywieniem –
stacjonarne placówki gastronomiczne
oraz usługi w zakresie
krótkotrwałego zakwaterowania;
zajmują się sprzedażą węgla,
brykietu i podobnych paliw stałych
wytwarzanych z węgla, węgla
brunatnego, koksu i półkoksu
przeznaczonych do celów opałowych.

www.sas24.pl
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KIEDY NALEŻY KUPIĆ KASĘ ONLINE?
By spełnić wymogi prawa zakup oraz rozpoczęcie
ewidencjonowania na kasie online powinno nastąpić
przed terminem wskazanym w rozporządzeniu. Ponieważ
jednak w jednym terminie obowiązkiem zakupu kas
fiskalnych online objętych będzie ok. 200-250 tys.
podatników, warto pomyśleć o wcześniejszym podjęciu
decyzji, by zakup kasy oraz jej uruchomienie odbywało się
w komfortowych warunkach.

„

Zakup kasy online powinien
nastąpić przed terminem
wskazanym w rozporządzeniu
– nie warto jednak czekać do
ostatnich tygodni.

www.sas24.pl
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PROCES ZAKUPU KASY FISKALNEJ
W czasach COVID-19 cały proces zakupu i instalacji
kasy online na życzenie Klienta możemy zrealizować
w sposób „bezpieczny” tj. bez bezpośredniego
kontaktu osób oraz w trybie „door-to-door”
• Oferta, wybór dostawcy oraz zakup urządzenia
z homologacją GUM
(na życzenie możliwość bezpiecznego zaprezentowania
oferty online, zakup urządzenia z homologacją to
warunek uzyskania „ulgi fiskalnej”)
• Płatność za kasę – szczegóły płatności do uzgodnienia
(warunek uzyskania „ulgi fiskalnej”)
• Programowanie, konfiguracja połączenia
z Centralnym Repozytorium Kas, fiskalizacja
i szkolenie z obsługi kasy fiskalnej
(realizuje uprawniony serwisant kasy we współpracy
z Klientem)

Bezpieczny zakup i instalacja kas online
na życzenie Klienta
cały proces instalacji może być
bezkontaktowy, zdalny oraz w trybie
„door-to-door”

www.sas24.pl
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• Tryby prowadzenia szkoleń fiskalnych:
»» Szkolenia zdalne realizowane online w uzgodniony
z Klientem sposób po przekazaniu zaprogramowanej
kasy i/lub jej fiskalizacji (do uzgodnienia) –
propozycja dla osób, które w czasach pandemii
unikają bezpośredniego kontaktu fizycznego.
»» Szkolenia w trybie bezpośrednim z zachowaniem
zasad reżimu sanitarnego realizowane w biurach SAS
lub w miejscu wskazanym przez Klienta.
»» Szkolenia w trybie mieszanym – wg potrzeb
i oczekiwań Klientów.
• Codzienna praca – bezproblemowa obsługa kasy
fiskalnej (wsparcie w razie potrzeby ze strony biura
firmy, doradców, technika serwisu lub infolinii serwisu
pod numerem telefonu 601 63 63 11)

Załatwiamy za naszych
wszystkie formalności*

klientów

związane z zakupem, uruchomieniem
kasy online oraz likwidacją
dotychczasowego urządzenia.
* Klient składa jedynie niezbędne podpisy

www.sas24.pl
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ULGA FISKALNA „700 ZŁ”
Każdy podatnik za zakup kasy fiskalnej online może skorzystać
z ulgi w wysokości 90% ceny netto kasy, ale nie więcej
niż 700 zł. Ulga fiskalna dotyczy tylko podatników, którzy
w terminie wymieniają swoje kasy na online, ponieważ
prowadzą działalność w wyszczególnionych branżach
(patrz strona 4 i 5 poradnika) oraz wszystkich, którzy kupują
swoje pierwsze kasy fiskalne online niezależnie od profilu
działalności. Aktualnie nie ma już ulgi fiskalnej na kasy
innego typu niż online.
Podatnicy, którzy rozpoczną ewidencję przy pomocy kas
online mają możliwość uzyskania ulgi fiskalnej na kolejne
urządzenia fiskalne, które wprowadzą do użytkowania
nie później niż w okresie 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia
ewidencjonowania sprzedaży na kasach online.
Ulgę uzyskuje się po spełnieniu wymogów zawartych
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 29 kwietnia
2019 r. w sprawie odliczania i zwrotu kwot wydatkowanych
na zakup kas rejestrujących oraz zwrotu tych kwot przez
podatnika (Dz.U. 2019 poz. 820).

Najważniejsze warunki ulgi:
• rozpoczęcie prowadzenia ewidencji sprzedaży
przy użyciu kasy rejestrującej zakupionej w okresie
obowiązywania homologacji kasy oraz przed
wymaganym terminem;

www.sas24.pl
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• posiadanie faktury potwierdzającej zakup kasy
rejestrującej oraz dowodu zapłaty całej należności
za jej zakup;
• wyrejestrowanie z rejestrów Urzędu Skarbowego
dotychczasowego urządzenia fiskalnego.

Ulga fiskalna rozliczana jest na 2 sposoby:
• firmy będące płatnikami podatku VAT robią to poprzez
pomniejszenie należnego podatku VAT w deklaracji
VAT-7, wpisując kwotę 90% wartości netto urządzenia
nie więcej jednak niż 700 zł.

• firmy niebędące płatnikami podatku VAT realizują
zwrot ulgi poprzez wysłanie wniosku o zwrot
kwoty wydatkowanej ze wskazaniem numeru
konta bankowego.

POBIERZ
WNIOSEK
www.sas24.pl
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RODZAJE TRANSMISJI DLA KAS
ONLINE
Kasy online zgodnie z założeniem ustawodawcy
muszą posiadać możliwość stałego połączenia z siecią
internetową w celu komunikacji urządzenia z repozytorium
Ministerstwa Finansów.

Możliwości połączenia to:
• LAN – standardowa opcja polegająca na podłączeniu
kasy kablem do gniazda sieci komputerowej.
• Wi-Fi – bezprzewodowe podłączenie kasy do
punktu dostępowego w miejscu instalacji kasy.
Część modeli kas online np. Novitus NANO
i NANO II posiada skaner sieci, by szybciej łączyć się
z sieciami bezprzewodowymi.
• GPRS – opcja z modemem i kartą SIM (telefonii
komórkowej, najlepiej typu M2M która jest
dedykowana do tego typu transmisji) wykorzystywana
głównie dla kas mobilnych oraz w przypadkach, gdy
nie ma innej możliwości zapewnienia stałego dostępu
do internetu.
Opcja GPRS wiąże się z koniecznością podpisania umowy
serwisowej w której mamy zagwarantowany dostęp
do internetu.

www.sas24.pl
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PRZEGLĄDY TECHNICZNE
Zgodnie z art. 111 ust. 3a pkt 4 ustawy o VAT, podatnik
ma obowiązek poddawać kasę fiskalną okresowemu
przeglądowi technicznemu w obowiązujących terminach.
Przeglądy te powinny być wykonywane przez serwisanta
kasy nie rzadziej niż co 24 miesiące.

Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje
sprawdzenie:
1. stanu i liczby plomb kasy oraz zgodności ich
z zapisem w książce kasy i dokumentacją związaną
z wykonywanym serwisem;
2. stanu obudowy kasy;
3. czytelności dokumentów drukowanych przez kasę;
4. programu pracy kasy i programu do odczytu pamięci,
a w przypadku kas z elektronicznym zapisem kopii
programu archiwizującego, ich wersji co do zgodności
z zapisami w książce kasy i dokumentacją serwisu;
5. poprawności działania kasy, w szczególności w zakresie
wystawiania dokumentów fiskalnych, z wyjątkiem
przeglądów określonych w § 54 ust. 4;
6. poprawności działania wyświetlacza dla nabywcy;
7. stanu technicznego akumulatorów lub baterii
wewnętrznego zasilania kasy;
8. poprawności ustawień zegara kasy.

www.sas24.pl
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Obowiązkowy przegląd techniczny kasy obejmuje
również:
1. wpis do książki kasy jego wyniku;
2. w przypadku kas online zapisanie przeglądu
technicznego w pamięci fiskalnej;
3. dołączenie do książki kasy zaleceń pokontrolnych
oraz kopii dokumentu potwierdzającego wykonanie
przeglądu technicznego, w szczególności wydruku
raportu z kasy potwierdzającego dokonanie przeglądu.

Podatnik, który spóźni się z przeglądem, zapłaci
300 zł sankcji.
Zgodnie bowiem z art. 111 ust. 6ka ustawy:

W przypadku gdy podatnik nie podda kasy
rejestrującej
w
terminach
określonych
w przepisach wydanych na podstawie ust. 7a pkt
4 obowiązkowemu przeglądowi technicznemu
przez właściwy podmiot prowadzący serwis,
naczelnik urzędu skarbowego nakłada, w drodze
decyzji, na podatnika karę pieniężną w wysokości
300 zł.
Nie ma przy tym znaczenia, czy spóźnienie z przeglądem
nastąpi w ciągu 2 lat od rozpoczęcia ewidencjonowania,
czy np. po 5 latach.

www.sas24.pl
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Powyższa kara za brak przeglądu kasy fiskalnej dotyczy
wszystkich użytkowników urządzeń rejestrujących.
Natomiast spóźnialscy, którzy skorzystali z ulgi na
kasę, mogą dodatkowo stracić do niej prawo. Zgodnie
bowiem z art. 111 ust. 6 ustawy, podatnik musi zwrócić
odliczoną kwotę ulgi, jeśli w ciągu 3 lat od rozpoczęcia
prowadzenia ewidencji sprzedaży zakończy działalność
gospodarczą lub nie podda kasy okresowemu przeglądowi
technicznemu w określonych terminach.
Kasy właściwie zaprogramowane przez serwis przypominają
o konieczności wykonania w/w przeglądu, jednakże
jest to tylko opcja przypominająca o jego konieczności.
Aby zabezpieczyć się przed ewentualnym przeoczeniem
terminu zachęcamy do podpisania umowy serwisowej
z prowadzącym serwis swojej kasy.

„

Proponujemy podpisanie umowy
serwisowej w trybie KOMFORT,
by obowiązek pilnowania
terminu przeglądu kasy był po
stronie serwisu.

www.sas24.pl
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UMOWY SERWISOWE FISKALNE
(OPCJA)
Oferujemy naszym Klientom umowy serwisowe w wersji
STANDARD oraz KOMFORT.
Umowa w wersji STANDARD oznacza wsparcie
serwisowe świadczone wg zasad obowiązujących zgodnie
z obowiązującymi przepisami oraz standardami SAS
od 1993 roku, fakturowane wg bieżącego cennika (umowa
tego typu jest bezpłatna).
Umowy w wersji KOMFORT zawierają dodatkowo zestawy
usług rozliczanych ryczałtowo.
UMOWA
STANDARD +
PAKIET GSM

UMOWA
KOMFORT

UMOWA KOMFORT +
PAKIET GSM

Dodatkowa gwarancja
na pamięć fiskalną

Brak

5 lat

5 lat

Pakiet usług KOMFORT

Brak

TAK

TAK

Komunikacja
z repozytorium kas
(dotyczy kas online)

GSM

Internet
Klienta

GSM

10,00 PLN

12,50 PLN

15,00 PLN

Koszt miesięczny netto
za urządzenie

www.sas24.pl
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PAKIET GSM realizowany jest na kartach Orange w ramach
oferty specjalnej OPBF. Podano ceny netto. Do podanych
cen należy doliczyć podatek VAT 23%.
Szczegółowe warunki umowy serwisowej, w tym wzór
umowy dostępne u doradców handlowych i technicznych.
Pakiety fakturowane są w cyklach 6 miesięcznych z góry.

PAKIET USŁUG KOMFORT
Pakiet usług komfort zawiera następujące usługi:
• 5 letnią gwarancję na pamięć fiskalną kasy
• Przeglądy techniczne kasy (w cenie pakietu)
• Techniczne wsparcie telefoniczne tj. wyjaśnianie
problemów technicznych z kasą oraz próbę naprawy
„na telefon”
• Drobne programowanie kasy w biurach firmy
• Przypomnienie e-mail o zbliżających się przeglądach
technicznych
• Gwarancję zwrotu kosztu braku przeglądu
do wysokości 300 zł
• Wsparcie telefoniczne w godzinach rozszerzonych
tj. dni robocze 6.00 – 8.00 oraz 16.00 – 21.00,
soboty 8.00 – 14.00, zgłoszenia awarii 24h
(infolinia serwisu 601 63 63 11)

www.sas24.pl
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CO NAS WYRÓŻNIA?
• 27 letnie doświadczenie w branży urządzeń fiskalnych
• ponad 30 000 sprzedanych urządzeń fiskalnych
• ponad 7 000 urządzeń fiskalnych objętych
serwisem 365/24h
• 8 wykwalifikowanych serwisantów (łącznie
1187 miesięcy doświadczenia)
• 3 biura handlowo – serwisowe (Zielona Góra,
Gorzów Wlkp., Poznań)
• współpraca z najlepszymi producentami urządzeń
fiskalnych w Polsce – status PREMIUM PARTNER
Novitus oraz PLATYNOWY PARTNER Elzab
• członek założyciel Organizacji Pracodawców Branży
Fiskalnej (OPBF)

www.sas24.pl
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JAK DZIAŁAMY?
• po poznaniu potrzeb doradzamy
• proponujemy indywidualne oferty
• zapewniamy darmowe szkolenia i programowanie
urządzeń fiskalnych
• dajemy możliwość zdalnych i bezpiecznych szkoleń
online
• oferujemy system komfortowych umów serwisowych
• pomagamy we wszystkim co dotyczy zakupionej
kasy w Urzędzie Skarbowym (dotyczy również
„ulgi fiskalnej”)

www.sas24.pl
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KONTAKT

Zielona Góra, ul. Chmielna 15, sas@sas24.pl .. . . . . . 68 320 80 70
Sulechów .......................................................................... 68 380 23 10
Nowa Sól, Nowe Miasteczko, Bytom Odrzański .. .............................. 68 380 23 20
Żagań, Żary, Szprotawa . ......................................................... 68 380 23 21
Krosno Odrzańskie, Gubin ........... ............................................ 68 380 23 22
Świebodzin, Torzym .............................................................. 68 380 23 11

Gorzów Wlkp., ul. Okólna 29, gorzow@sas24.pl . . . 95 732 06 93
Międzyrzecz, Skwierzyna, Międzychód ......................................... 95 712 50 75
Sulęcin, Słubice, Kostrzyn nad Odrą . ........................................... 95 712 50 76
Strzelce Krajeńskie, Drezdenko, Dobiegniew ...................................... 95 712 50 77
Myślibórz, Barlinek ............................................................... 95 712 50 78

Poznań, ul. Główna 31, poznan@sas24.pl . . . . . . . . . . 61 872 40 20
Wolsztyn, Grodzisk Wlkp., Kościan .. ............................................ 61 623 51 31
Śrem, Środa Wielkopolska ........... ............................................ 61 623 51 32
Gniezno, Września . .................. ............................................ 61 623 55 53
Szamotuły, Oborniki, Wągrowiec . .. ............................................ 61 623 55 54

„

Sklep internetowy, sklep@sas24.pl . . . . . . . . . . . . . . . . . 68 320 60 01

Prosimy o telefon.
Dobierzemy kasę do Państwa potrzeb.

www.sas24.pl
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POLECANI PRODUCENCI
KAS

www.sas24.pl
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KASA FISKALNA

NOVITUS NANO
ONLINE

• Najmniejsza kasa w ofercie Novitus (następca najbardziej popularnej
kasy w Polsce NANO E, która jest hitem sprzedażowym od 2011 roku)
• Dedykowana do małych i mobilnych punktów usługowych i handlowych
• Szybki mechanizm zakładania papieru
• Ważne funkcje użytkowe kasy to m.in. obsługa wielu walut oraz numer
NIP na paragonie (faktura do 450 zł)
• Skaner sieci Wi-Fi, co ułatwia przemieszczanie się z kasą pomiędzy
różnymi lokalizacjami

Cena sugerowana netto

1390 PLN
kasa bez modułu Wi-Fi

Zapytaj o indywidualną ofertę cenową
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl
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OFERTA
ONLINE
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KASA FISKALNA

NOVITUS NANO
II ONLINE

• NANO II to NANO ONLINE z rozbudowaną klawiaturą, na którą
wyprowadzono bezpośrednio potrzebne funkcje
np. NIP na paragonie, płatność kartą
• Dedykowana do małych i mobilnych punktów handlowych,
gastronomicznych i usługowych
• Szybki mechanizm zakładania papieru
• Kasa posiada w standardzie Wi-Fi i LAN, co ułatwia przemieszczanie
się w obrębie różnych punktów dostępowych Wi-Fi
(dotyczy kas z modułem Wi-Fi)

Cena sugerowana netto

1490 PLN
kasa z modułem Wi-Fi

Zapytaj o indywidualną ofertę cenową
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl

61 872 40 20

OFERTA
ONLINE
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KASA FISKALNA

ELZAB K10
ONLINE

• Lekka i mobilna kasa dla usług, wyposażona w dotykową klawiaturę
zapewniającą intuicyjną obsługę
• Pojemna baza towarowa do 5000 PLU
• Odporny na zachlapania wyświetlacz LCD
• Wymienna bateria o dużej pojemności
• Całość zamknięta w wytrzymałej antypoślizgowej obudowie
• Standardowo urządzenie wyposażone jest w moduł Bluetooth/ Wi-Fi,
opcjonalnie może być GPRS/ Bluetooth
• Współpraca z urządzeniami zewnętrznymi takimi jak: terminal kart
płatniczych, czytnik kodów i szuflada kasowa

Cena sugerowana netto

1490 PLN
kasa z modułem Wi-Fi

Zapytaj o indywidualną ofertę cenową
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl
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ONLINE
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KASA FISKALNA

ELZAB MINI
ONLINE

• Następca popularnej kasy ELZAB Mini
• Propozycja dla poszukujących prostej w obsłudze kasy fiskalnej
• Mała i prosta w obsłudze kasa z wydajnym akumulatorem
• Łatwa wymiana papieru
• Szybki wydruk paragonów
• Komunikacja LAN lub Wi-Fi, możliwa rozbudowa
o moduł Bluetooth/ GSM

Cena sugerowana netto
Zapytaj o indywidualną ofertę cenową
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl

61 872 40 20

1390 PLN
kasa z modułem LAN
lub Wi-Fi

OFERTA
ONLINE
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KASA FISKALNA

POSNET ERGO
ONLINE

• Lekka i mobilna kasa z klawiaturą odporną na zachlapanie
• Całość zamknięta w wytrzymałej antypoślizgowej obudowie
• Urządzenie wyposażone jest w wymienne moduły Bluetooth/ Wi-Fi lub
GPRS
• Mechanizm drukujący wrzuć i drukuj, długość rolki papieru 30 m

Cena sugerowana netto

1499 PLN
kasa z modułem Wi-Fi

Zapytaj o indywidualną ofertę cenową
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl

61 872 40 20

OFERTA
ONLINE
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KASA FISKALNA

POSNET
MOBILE ONLINE

• Najmniejsze urządzenie – wymiary tylko 85,4 x 48,5 x 162 mm
• Wytrzymała bateria pozwalająca na wydruk do 50 tys. wierszy paragonu
• Urządzenie wyposażone jest w moduł Wi-Fi
• Łatwa wymiana papieru, rolka papieru do 14 m
• Eleganckie akcesoria – skórzane etui (opcja dodatkowa)

Cena sugerowana netto

1499 PLN
kasa z modułem Wi-Fi

Zapytaj o indywidualną ofertę cenową
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl

61 872 40 20

OFERTA
ONLINE
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ZAPYTAJ
O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ
Posiadasz całkowicie inny model kasy fiskalnej,
chcesz pozostać przy dotychczasowym producencie
urządzenia lub potrzebujesz innych funkcjonalności
kas fiskalnych?
Prosimy o kontakt telefoniczny z naszym doradcą.
Indywidualnie sprawdzimy, czy będziemy mogli
zaproponować urządzenie fiskalne online dotychczasowego
producenta lub zbliżone maksymalnie do dotychczas
stosowanej kasy.

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ NA
KASĘ ONLINE
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl

61 872 40 20

OFERTA
ONLINE
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DODATKOWE KORZYŚCI
DLA KUPUJĄCYCH KASY
FISKALNE ONLINE
W 2021 ROKU
1. STERYLIZATORY POMIESZCZEŃ
• Niszczy koronawirusy w ułamku sekundy
• Technologia medyczna w codziennym użyciu
• UV-C + filtry + ozon + deaktywacja ozonu + automatyka
• Modele do pomieszczeń od 50 m3 do 1800 m3

ULGA FISKALNA 2.0

do 700

* Dodatkowy rabat na sas24.pl przy zakupie kasy online do 30.06.2021. Rabat 700 zł na
zakup Sterylis VS i ULTRA / 350 zł na zakup Sterylis BASIC. Ulga niezależna od fiskalnej
MF. Przy instalacji kasy zapytaj o indywidualny kod rabatowy do wykorzystania na
sas24.pl do 31.07.2021.

Zapytaj o indywidualną ofertę cenową
Sklep internetowy
68 320 60 01

www.sas24.pl

OFERTA
ONLINE
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2. ZASTAWA STOŁOWA
• Porcelana, szkło, sztućce
• Ceny specjalne do 6 miesięcy
po zakupie kasy online
• Oferta dotyczy również zakupów
prywatnych
• Zdjęcia przedstawiają jedynie część
dostępnych produktów
3. EKSPRESY DO KAWY
• Doradztwo przed zakupem
• Ceny specjalne do 6 miesięcy po zakupie kasy online
• Profesjonalne modele, niedostępne
w sieciach sklepów
• Porcelana do biura z możliwością
znakowania logotypem
• Kawa i herbata do biura
4. KASY NA RATY OD 57 ZŁ /
MIESIĄC
• Finansowanie 24 lub 36 miesięcy
• Dotyczy kas online Novitus
• Można łączyć z „ulgą fiskalną” 700 zł
• Bezpieczna procedura podpisywania umowy

www.sas24.pl
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5. NOWE FUNKCJE KAS ONLINE*
• Integracja z systemami rezerwacji np. Booksy
• Wystawianie faktur VAT
• Paragony fiskalne z numerem NIP
• Obsługa poczty e-mail
• Systemy zarządzania sprzedażą w chmurze
* Dotyczą wybranych modeli

6. TERMINALE KART PŁATNICZYCH
• Bezpłatne terminale w programie Polska
Bezgotówkowa
• Minimum formalności
• Szkolenie i opieka biznesowa
• Automatyzacja procesu sprzedaży
• Szybsza obsługa Klienta

ZAPYTAJ O INDYWIDUALNĄ OFERTĘ CENOWĄ NA
KASĘ ONLINE
Zielona Góra

68 320 80 70

Gorzów Wlkp. 95 732 06 93
Poznań

www.sas24.pl

61 872 40 20

OFERTA
ONLINE

Właściciel opracowania:
SAS Spółka z o.o. Sp.k.
65-261 Zielona Góra
ul. Chmielna 15
NIP 9730942311 KRS nr 0000315927
Sąd Rejonowy w Zielonej Górze – VIII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Doradca fiskalny, zapytania ofertowe:
601 63 63 17
Opracowanie tekstu, uwagi do poradnika:
601 63 63 40
www.sas24.pl

Skład i opracowanie graficzne

Radosław Szlendak
609 989 993

www.e-reklamowe.com

