Jednotková
cena
bez DPH

Množstvo

Ponukový produktový list

Záruka

Vypracovaná cenová ponuka pre: servisných zákaznikov,
s fiškálnou tlačiarňou EFox
Cena spolu
bez DPH

Upgrade kit EFox na ON-LINE fiškálnu tlačiareň

Celkom cena
s DPH
1,20

Upgrade balíček existujúcej fiškálnej tlačiarne obsahujúci certifikované chránené dátové úložisko a súbor
certifikovaných softvérových a hardvérových prostriedkov pre úpravu elektronickej registračnej pokladnice na
zabezpečenie komunikácie so systémom e-kasa.
V cene nie sú zahrnuté práce spojené s úpravou pokladnice

104,17 €

1x

104,17 €

125,00 €

37,50 €

1x

37,50 €

45,00 €

16,66 €

1x

16,66 €

19,99 €

50,00 €

1x

50,00 €

60,00 €

SPOLU

ll

e-Kasa kit EFox - aktualizačný balíček

208,33 €

250,00 €

SERVISNÉ SLUŽBY
Deaktiácia EFox
Vyradenie fiškálnej tlačiarne z prevádzky v súlade s platnou vyhláškou č.289/2008 Z.z., ako aa novelizáciou
zákona č.361/2013 Z.z.

Archivácia dát EFOx
Archivácia dát fiškálnej tlačiarne, t.j. dát elektronického žurnálu, obrazu obsahu fiškálnej tlačiarne a obrazu
obsahu fiškálnej pamäte. Podnikateľský subjekt podľa zákona č. 289/2008 Z.z. povinný uchovávať data a
fiskálnu pamäť do upyinutia lehoty na zánik práva vyrúbiť daň alebo rozdiel dane t.j. 10 rokov.

Aktivácia eKasy EFox - uvedenie do prevádzky
Uvedenie on-line pokladnice e-Kasa klient do prevádzky v súlade s platnou vyhláškou č.368/2018 Z.z.,
naprogramovanie do pokladnice prideleného unikátneho identifikátora (UIK).
Príprava a klúčovanie fiskálnej tlačiarne vrstvou e-Kasa FS SR, otestovanie e-kasa klient s úložiskom e-Kasa
finančnej správy SR a otestovanie prepojenia .

Cenový súhrn
1 x upgrade kit + servisné služby

Zálohová platba k predobjednávke

Čiastka fakturovanej zalohovej platby

Predobjednávkou získate garanciu ceny a prioritnej dodávky pred ostatnými, ktorí túto možnosť nevyužijú. Zároveň získate
záruku konkrétneho miesta v poradovníku na dodávku i realizáciu upgrade Vašej pokladnice.
Včasným objednaním máte istotu, že úpravu Vašej pokladnice stihnete v termíne a aj po zavedení eKasy budete môcť naďalej
pohodlne používať Vaše už existujúce pokladničné riešenie. Príjem predobjednávok do 30.03.2019

1x

150,00 €

Popis a podmienky riešenia
Pre aktualizáciu tlačiarne je potrebný aktualizačný balíček EFox/o STANDART ktorý obsahuje chránené datové
úložisko s Wifi modulom 2,4Ghz
eKasa systém EFox/o bude komunikovať s eKasa systemom štátnej finančnej správy pomocou WiFi rozhrania,
t.j. predpokladom je mať na prevádzke internetové pripojenie WiFi.
V prípade požiadavky potreby po dohode bude možné doinštalovať aj hardwarové riešenie pre komunikáciu s
eKasa systemom štátnej finančnej správy pomocou rozhrania LAN.
Podmienkou pre správny chod POS systému je, že sa musia doprogramovať zmeny v nadradenej aplikácii,
ktoré vyplýváju z novely zákona o systéme eKasa a je to nutné preveriť u dodávateľa softwaru nadradenej
aplikácie predajného POS systému.

OSTATNÉ SERVISNÉ SLUŽBY
Inštalácia zariadenia - registračnej pokladnice u zákaznika, podľa požiadaviek
Školenie a výučba práce zo zariadením
Dopravné náklady

20,00 €
10,00 €

1 hod.
15 min.

20,00 €
10,00 €

24,00 €
12,00 €

0,33 €

1 km

0,33 €

0,40 €

Firma KasCom je autorizovaným certikovaným servisným strediskom pre registračné pokladnice a fiškálne tlačiarne.
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