
Kolik stojí vybavení pro EET
TýdeníkEkonomzmapovalnabídkyvybaveníasoftwaruproEETmezičeskýmidodavateli.

Ukaždéhotypuhardwaruvybral tři „balíčky“ řešení, kterépatří na trhumezinejlevnější.

Ceny jsouuvedenyvkorunáchbezDPH.

T É M A Č Í S L A

Dodavatel Pořizovací cena Měsíční paušál Co nabídka zahrnuje

Dotykačka 4990 289 tablet, tiskárna, software

Smart Software 4990 250 dotyková pokladna, tiskárna, software

O2 4995 499* dotyková pokladna, platební terminál, software, tiskárna a 4G internet

1.
Smartphone/
tablet a tiskárna
Nejjednodušší řešení vhodné zejména pro drobné
živnostníky či velmimalé provozy smalýmpočtem
zákazníků. Postačuje k dodržení povinnosti evidovat
tržby, pro větší provozy je ale nevhodné.

* Při přijímání plateb kartou poskytujeO2 slevy změsíčního paušálu ve výši 50procent při „kartových“ tržbách od50 tisíc do 100 tisíc a 100procent
nad 100 tisíc korun. V ceně je imobilní internet.

2.
Kompaktní
přenosná zařízení
a terminály
Zejména pro obchodníky bez kamennéprovozovny
– stánkový prodej, řemeslníci či pojízdné prodejny.
Postačí imenším restauracímči barům.

Dodavatel Pořizovací

cena

Měsíční

paušál

Co nabídka zahrnuje

T-Mobile 6995 395
„kalkulačka“ – jednoduché zařízení s PLUkódy jako u běžných pokladen

(mobilní internet zaměsíční příplatek 40korun bezDPH)

Kasa Fik 7999 0 pokladní terminál s dotykovou obrazovkou, software, tisk účtenek

Centrum

pokladen
9990 0 dotykovámobilní pokladna s integrovaným tiskemúčtenek, software
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3.
Registrační pokladna
„all-in-one“
Menší provozy s řádově stovkami účtenek denně. Vhodné
i pro restaurace čimalé prodejny typu večerek.

Dodavatel Pořizovací cena
Měsíční

paušál
Co nabídka zahrnuje

Centrumpokladen 8990 0
pokladna s integrovanou tiskárnou, funkce odesílání denních závěrek

na zadaný e-mail

Nové pokladny 9244 0 pokladna s integrovanou tiskárnou, EETmodul

Amedeo 9616 0 pokladna s integrovanou tiskárnou, EETbox

4.
PC
pokladna
Střední až velké provozy,
restaurace, hotely,
maloobchod i služby
s většímpočtem
zákazníků a tisknutých
účtenek.

Dodavatel Pořizovací
cena

Měsíční
paušál

Co nabídka zahrnuje

Dotykačka 13 990 289

dotyková pokladna,
tiskárna, čtečka
čárových kódů,
software

Profikasa 14 900 99–399

mini PC
s dotykovým
displejem, tiskárna,
klávesnice, čtečka,
software

KasaFik 14 999 0
dotykový systém
sOSAndroid,
tiskárna, software

5.
Pokladní
systémy
Velké restaurace
a prodejny s velkým
počtemúčtenek, sítě
obchodů či restaurací
apod.

Dodavatel Pořizovací
cena

Měsíční
paušál

Co nabídka
zahrnuje

Profi
pokladny

33980 0

dotykový
pokladní terminál
s vestavěnou
tiskárnou,
zákaznický displej,
softwareProdejna
SQ

Gradex 38980 0

dotykový pokladní
systémsSSD
diskem, tiskárna,
pokladní software,
skladová evidence

Vectron 49900 0

pokladna, tiskárna,
pokladní software,
systémpro
komunikaci s EET


