pokladnice značky DATECS
pokladnice značky EURO
Virtuálna pokladnica - charakteristika
Fiskálne tlačiarne - sú v samostatnom cenníku

uvedenie pokladnice do prevádzky
telefonická podpora
servis - záručný aj pozáručný
sme registrovaná servisná organizácia
KODAS Žilina
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Úvod
Podľa zákona 289/2008 Z.z. je elektronickou registračnou pokladnicou elektronické registračné zariadenie vybavené pamäťou,
programom, fiskálnou pamäťou, displejom, hodinami, klávesnicou, tlačiarňou, ktoré tvoria jeden funkčný celok.
KODAS Žilina, ako registrovaná servisná organizácia vykonáva dodávku fiskálnych registračných pokladníc. Vykoná zápis údajov
do fiskálnej pamäte, poskytne certifikát o súlade so zákonom 289/2008 Z.z., označí plombou daňového riaditeľstva a zaškolí obsluhu.
Pri výbere fiskálnej pokladnice treba zohľadniť nasledovné parametre:
● počet položiek (uvedený počet je maximálny ** , ktorý sa v pokl. EURO pri inštalácii zníži o veľkosť pamäte pre žurnál)
● šírka papierovej pásky - pokladničného dokladu (T=28, TX=38, TE=57 mm)
● počet znakov pre text PLU (položky)
● pripojenie pomocných zariadení (snímače čiar. kódu, peňaž. zásuvky, váhy)
● výdrž práce na akumulátor
TERMOPAPIER je potrebné správne skladovať pri izbovej teplote 18 až 25°C, relatívnej vlhkosti 40 až 60% a bez prístupu svetla.
Škodlivé sú : teplota nad 40°C, vlhké a mokré prostredie, skladovanie v PVC fólii, mastnoty, alkohol, chemikálie, priame svetlo.

FISKÁLNE POKLADNICE
Záruka je 2 roky
cena €
Cena celková = fiskálna pokladnica + uvedenie do prevádzky + zaškolenie + kniha + kábel + papierové pásky

s DPH €

209,00

250,80

Pokladnica DATECS MP-55BP / F + R

10 položiek,

4 oddelenia

Pokladnica DATECS MP-55B / F + R
246,00
295,20
3000 položiek, 4 oddelenia
Malá, ľahká, pokladnica pre úhradu pohľadávky z faktúry a príjem preddavku podľa zákona 289/2008 Z.z. Model s 3000 položkami
je plnohodnotná pokladnica.
Charakteristika:
Termotlač na pásku š. 57 mm, položka 22 zn.
Displej pre obsl. a zák. alfanumerický LCD
Fiskálna pamäť, Sieťový napájací adaptér
Pripojenie pre:
● počítač s COM (RS232) portom
Program a kábel pre komunikáciu s počítačom
Čítačka elektronického žurnálu - interná

Legenda označovania DATECS:
B - malý model
L - stredný model
F - fiskálna
R - s čítačkou žurnálu
P - pre úhradu pohľadávkok

Voliteľné príplatky:
Akumulátor na 80 000 vytlačených riadkov

+20,00

+24,00

a ďalšie uvedené v časti "DOPLNKY pokladníc"

Pokladnica DATECS MP-55L / F + R
269,00
322,80
3000 položiek, 8 oddelení
Malá, ľahká pokladnica pre malé prevádzky, služby, butiky, stánky, tržnice. Po rozšírení o akumulátor má veľmi dlhú dobu (niekoľko
dní) prevádzky.
Charakteristika:
Termotlač na pásku š. 57 mm, položka 22 zn.
Displej pre obsl. a zák. alfanumerický LCD
Fiskálna pamäť, Sieťový napájací adaptér
Pripojenie pre:
● počítač s COM (RS232) portom
● snímač čiar. kódu s RS232
● váhu s RS232
● peňažnú zásuvku 12V
Program a kábel pre komunikáciu s počítačom
Čítačka elektronického žurnálu - interná
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Voliteľné príplatky:
Akumulátor na 80 000 vytlačených riadkov

+20,00

+24,00

a ďalšie uvedené v časti "DOPLNKY pokladníc"

Cenník platný od 18.9.2017

strana 2

cena €

s DPH €

Pokladnica EURO-50TE CASH

10 položiek,

2 oddelenia

239,00

286,80

Pokladnica EURO-50TE SMART

100 položiek, 20 oddelení

279,00

334,80

Pokladnica EURO-50TE MINI
336,00
403,20
2 000 položiek, 20 oddelení
Pokladnice sú vhodné pre malé prevádzky ako butiky, stánky, zdravotníctvo, služby. Keďže môže obsahovať SD kartu, nie je potrebná
čítačka žurnálu. Komunikácia pokladnice s programom KIS.
Charakteristika:
Termotlač na pásku š. 57 mm, položka 24 zn.
Displej pre obsluhu alfanumerický LCD
Displej pre zákazníka numerický LCD
Fiskálna pamäť, mikro SD karta
Sieťový adaptér a interný akumulátor (12 hod.prevádzky)
Funkcia fiskálnej tlačiarne pre MINI
Pripojenie pre počítač cez USB
Program pre komunikáciu pokl. s počítačom

obrázok
Voliteľné príplatky:
Kábel USB - USB mini pre počítač

+2,00

+2,40

+6,00

+7,20

+5,70

+6,84

potrebný podľa zákona

SD karta
potrebna pre model CASH, kde nie je súčasťou dodávky

Port RS232, max. 2x, (okrem CASH)
a ďalšie uvedené v časti "DOPLNKY pokladníc"

Pokladnica EURO-150TE Flexy (*)

2 000 položiek, 20 oddelení

381,00

457,20

Pokladnica EURO-150TE Flexy s akumulátorom (*)

2 000 položiek, 20 oddelení

413,00

495,60

Pokladnica EURO-150TE Flexy PLUS (#)
424,00
508,80
10 000 položiek, 20 oddelení
Pokladnica je vhodná pre stredné prevádzky ako potraviny, kaviarne, bary. Keďže obsahuje SD kartu, nie je potrebná čítačka žurnálu.
Komunikácia pokladnice s programom KIS.
Charakteristika:
Termotlač na pásku š. 57 mm, položka 42 zn.
Displej pre obsluhu alfanumerický LCD
Displej pre zákazníka numerický LCD
Fiskálna pamäť, mikro SD karta
Sieťový napájací adaptér
Pripojenie pre:
● počítač s USB
● počítačovú sieť cez RJ45 (len pre #)
● 1x RS232 pre snímač čiar.kódu/váhu (len pre * )
● 2x RS232 (len pre # )
● peňažnú zásuvku 12V
Program pre komunikáciu pokl. s počítačom

obrázok

Voliteľné príplatky:
Kábel USB pre počítač
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+0,96

+39,50
+19,50
+16,00

+47,40
+23,40
+19,20

0,00

0,00

potrebný podľa zákona

Akumulátor interný (12 hod. prevádzky)
Porty naviac 2x RS232 (len pre * )
Licencia rozš. polož. na 23 000 (len pre #)
a ďalšie uvedené v časti "DOPLNKY pokladníc"

Virtuálna registračná pokladnica (VRP) - b e z p l a t n á
Je cez internet prístupná na Finančnom riaditeľstve Slovenskej republiky.
Charakteristika:
Neobmedzený počet pokl. dokladov mesačne
Len jedna VRP na jednom predajnom mieste
Nerobia sa denné uzávierky a servisné prehliadky
Nevedie sa kniha pokladnice

+0,80

Čo je potrebné:
Počítač / notebook / tablet / smartfón s prehliadačom-aplik.
Internetové pripojenie z predajného miesta
Tlačiareň pripojená k počítaču / notebooku / tabletu / smartfónu
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DOPLNKY pokladníc
Kniha pokladnice (podľa zákona 289/2008)
Sada samolepiek do knihy pokladnice (podľa novely zákona 289/2008 od 1.1.2014)
Tester Euro bankoviek (overuje ich rozmer, pásik, infra, magnetizmus)
Peňažná zásuvka, 8 mincí / 4 bankovky / zámok / 12V / 360x405x105mm
Peňažná zásuvka, 8 mincí / 8 bankoviek / zámok / 12V / 410x415x110mm
Náhradný mincovník do peňažnej zásuvky (8 mincí)
Snímač čiarového kódu laserový MS 9520 RS232 (naviac je potrebná redukcia podľa typu pokladnice)
Kábel prepojenia pokladnice EURO s počítačom cez COM port alebo pre JODO
Modul prepojenia pokladnice s počítačom cez Internet
vzdialené pripojenie
Licencia na tlač QR kódu pre pokladnicu EURO
Fiskálna pamäť pre pokladnicu EURO
Fiskálna pamäť pre pokladnicu DATECS
Vnútorný program pokladnice - licencia Firmware pre EURO 50, 150
Vnútorný program pokladnice - licencia Firmware pre EURO 100, 200, 1000, 2000
Obslužný program pokladnice - komunikačný program pre KODAS-KIS s pokladnicami EURO

cena €
2,30
4,00
97,00
47,00
52,00
32,00
145,00
5,70
113,00
5,00
30,00
29,00
2,80
6,00
77,00

s DPH €
2,76
4,80
116,40
56,40
62,40
38,40
174,00
6,84
135,60
6,00
36,00
34,80
3,36
7,20
92,40

CENY služieb - výber pre fiskálne pokladnice
Servisné práce registračných pokladníc (1hod)
servis pokladníc

cena €
30,00

s DPH €
36,00

Servisná prehliadka podľa zákona 289/2008
kontroly a testy doporučené výrobcom pre pokladnice DATECS

30,00

36,00

Servisná prehliadka podľa zákona 289/2008
kontroly a testy doporučené výrobcom pre pokladnice EURO

35,00

42,00

Programovanie pokladnice (1hod)
naprogramovanie PLU, zľavy, klávesy, systémové príznaky, ... (fakturácia po 1/4 hod)

30,00

36,00

Uvedenie registračnej pokladnice do prevádzky
naprogramovanie hlavičky, nastavenie pokladnice, fiskalizácia, plombovanie, zápis do knihy

15,00

18,00

Zaškolenie obsluhy na prevádzku
zaškolenie obsluhy pokladnice a na zmeny zo zákona 289/2008 a 361/2013

15,00

18,00

Výmena fiskálnej pamäte
výmena fiskálnej pamäte za novú

30,00

36,00

Vyradenie registračnej pokladnice z prevádzky
overenie údajov, nulovanie pokladnice, vybratie fiskálnej pamäte, zápis

15,00

18,00

Archivácia elektronického žurnálu
archivovanie el. žurnálu z pokladnice, resp. čítačky na externé medium

12,50

15,00

Z á k o n 289/2008 Z.z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice
Zákon sa týka podnikateľských subjektov, ktoré majú povinnosť evidovať tržbu, servisných stredísk, ktoré môžu vykonávať servis
a výrobcov pokladníc, ktorí musia splniť technické požiadavky.
Zákon definuje nové pojmy pre pokladnice, nové postupy pre prevádzku a zaobchádzanie s pokladnicou a služby, na ktoré sa vzťahuje.
VÝZNAMNÉ DÁTUMY A ZMENY:
1.1.2016
Na pokladnice Euro 1000, Euro 2000 nie je možné vyžiadať nový certifikát (po vyradení sa už nedajú zaregistrovať).
1.9.2017
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Virtuálna Registračná Pokladnica nemá obmedzenie na počet vydaných pokladničných dokladov mesačne.
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