EET - CENOVÁ NABÍDKA
Kategorie: Trafika, Stánek, Potraviny - Smíšené zboží
Ceny jsou uvedeny bez DPH. Ceny služeb se vztahují vždy k jednomu zařízení.

www.velkoobchodjas.cz

Zařízení (Hardware)
Typ zařízení

Měsíční platba v případě nájmu
zařízení 1)

Cena při zakoupení

Aktivní platební
terminál

FiskalPRO VX520 Ethernet (Připojení k internetu pomocí kabelu.)
FiskalPRO VX520 GPRS (Připojení k internetu pomocí SIM karty.)
FiskalPRO VX520 GPRS + Baterie (Připojení k internetu pomocí SIM karty.)

9 450 Kč
12 150 Kč
14 850 Kč

Neaktivní platební

2)

terminál

459 Kč
567 Kč
648 Kč

2)

567 Kč
675 Kč
756 Kč

Služby webového portálu FiskalPro
Úroveň služeb portálu FiskalPRO

Funkce

Měsíční platba

Zabezpečení EET, Vlastní účet na webovém portálu
Prodejní statistiky 3)
Založení a správa vlastních položek zboží (PLU/EAN)
Maximálně jedno prodejní místo
Zabezpečení EET, Vlastní účet na webovém portálu

START

200 Kč

4)

3)

Prodejní statistiky
Založení a správa vlastních PLU/EAN
Více prodejních míst

STANDARD
(Zvýhodněná varianta se slevou 20%)

4)

405 Kč / 324 Kč
5)

Sdílený katalog zboží (JAS, PNS, Mediaprint)
Možnost doplňkových balíčků OBJEDNÁVKA, SKLAD

DOPLŇKOVÉ BALÍČKY SLUŽEB (Sleva 20%)
6)

OBJEDNÁVKA

Návrh nákupní objednávky
Elektronická výměna dokladů (dodací listy, remitenda)

SKLAD

Skladové hospodářství (Příjemky, Výdejky, Inventury…)

202 Kč / 162 Kč
7)

405 Kč / 324 Kč

Rozšířené služby
Položka
Zapojení na místě a proškolení personálu
Online proškolení na skladové funkce

Servisní organizace Printec

GPRS Internet - SIM karta od JAS ČR, a.s. 8)

Pro varianty s GPRS modulem

Servisní podpora 9)

Infolinka: +420 226 202 660; info@fiskalpro.cz
Hotline: +420 252 548 624

Poskytovatel A3Soft

Jednorázová
platba

Měsíční platba

1 350 Kč
2 700 Kč
x

x
x
50 Kč

x

135 Kč

Tel. podpora 7 x 14 (PO - NE; 8:00 - 22:00)
Zajištění funkčnosti zařízení

Odběratelské slevy a výhody
Podmínkou je realizovaný měsíční nákup od JAS ČR, a.s. v minimální výši =200.000,- Kč bez DPH.
Při úrovni STANDARD: Sleva 0,1% z hodnoty realizovaného nákupu na měsíční bázi. Maximálně do výše celkové hodnoty měsíční platby za pronájem a služby.
Při pořízení doplňkového balíčku OBJEDNÁVKA: Smlouva o prodeji na splatnost ve lhůtě minimálně 3 dny do výše kreditu 1,5 mil. Kč vč. DPH.
Fyzické osoby si v souvislosti s EET mohou uplatnit slevu na dani z příjmů až ve výši 5.000,- Kč.

Poznámky:

Sleva až do
výše celkové
měsíční platby!

1) Uživatel si může zařízení pronajmout. V případě nájmu zařízení se automaticky platí 135,- kč měsíčně za servisní služby. Tato částka je už zahrnuta v ceně měsíční platby.
2) Aktivní platební terminál znamená, že byla uzavřena Smlouva o poskytování platebních služeb prostřednictvím platebního terminálu a že platební terminál je aktivně používán dle podmínek smlouvy.
3) Uživatel na webovém portálu vidí statistiky prodejů svých zařízení. Od souhrnných statistik až po jednotlivé položky na dokladech.
4) Uživatel si na webovém portálu samostatně spravuje databázi svých prodávaných položek (čísla, názvy, prodejní ceny, atp.)
5) Jedna z největších výhod našeho řešení: Sdílení databáze zboží JAS, PNS, MediaPrint, Makro s uživatelem. Položky jsou denně aktualizovány. V případě cigaret a tiskovin včetně maloobchodních prodejních cen.
U ostatních položek (EAN) si uživatel sám zvolí svou prodejní cenu. Pro uživatele tak odpadá značná část starostí s aktualizací své databáze prodávaného zboží.
6) Dochází k výměně dat mezi uživatelem a dodavatelem. Výsledkem je automatický návrh objednávky a po vzájemné akceptaci uspokojení objednávky. Systém usnadňuje objednávání zboží. Cílem je optimalizace
výše skladových zásob, potažmo zvýšení tržeb Uživatele.
7) Systém umožnuje vést prostřednictvím internetového portálu kompletní skladové hospodářství, tzn. stav zásob podle množství jednotlivých položek. Jedná se o zakládání dokladů typu příjemky, výdejky,
inventury
8) V
případě apod.
zájmu dodá JAS ČR a.s. vlastní SIM kartu včetně dostatečného datového paušálu pro potřeby internetové komunikace prostřednictvím GPRS modulu.
9) Jedná se o poplatek za servisní pohotovost. Poplatek není povinný pro ty uživatele, kteří si Zařízení zakoupí do vlastnictví. V takovém případě se na zařízení vztahují (pouze) standardní záruční podmínky a
případné opravy nebo výjezdy techniků uživatel jednorázově platí. Naopak v případě platby servisního poplatku má uživatel jednak přístup k telefonické Helplince PO-NE 7:00 – 22:00, a dále záruku servisu
zajišťujícího funkčnost zařízení (včetně případné nezbytné výměny zařízení) nejpozději do následujícího pracovního dne, (zásada NBD = Next Bussines Day). Infolinka: +420 226 202 660; Hotline: +420 252 548
624; info@fiskalpro.cz

