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EET – námi doporu čované řešení maloobchod – KASA FIK  
Systém pro elektronickou evidenci tržeb, který už v yužívá 10000 podnikatel ů.  

 

Potřebujete pro EET jednoduchý systém , který se 
snadno a rychle nau číte, po řízení je za rozumnou 

cenu a bez vysokých m ěsíčních paušál ů? 

Pak je skv ělou  volbou  
 

1) Řešení KASAFIK je JEDNODUCHÉ!   
V první vlně EET (restaurace, cukrárny atd.) si KASAFIK zvolilo více než 10000 podnikatel ů hlavně proto, 
že systém je jednoduchý. Školení obsluhy naši technici zvládali za 30 až 60 minut včetně dotazů! 
 
2) Řešení KASAFIK je BEZ PAUŠÁLNÍCH M ĚSÍČNÍCH PLATEB!   
Říká se, že nic není zadarmo. Většina firem, která se dodávkou produktů s EET zabývá, chce po klientovi 
nějakou stálou měsíční platbu, kterou bude pravidelně platit, většinou se pohybuje v rozmezí 250 a 500Kč 
bez DPH, tedy až 7260Kč včetně DPH ročně! My jsme hledali systém, který v případě, že máte v místě 
připojení k internetu, nebude stát měsíčně žádné další poplatky. Vždy jsme byli ke všem féroví, takže 
otevřeně říkáme, že za celý první rok užívání klient nezaplatí žádný dodatečný měsíční paušál, je možné si 
na následující rok zaplatit 1200 Kč bez DPH za služby SEJF (záloha dat + možnost přenosu licence na jiné 
zařízení v případě poruchy, online vzdálenou správu a přehledy), my tuto službu doporu čujeme , je to jen 
100Kč měsíčně bez DPH, ale není to povinné a záleží jen na zákazníkovi, zda mu je potřebná nebo nikoliv.   
 
3) KASAFIK ORANGE je z rozumného materiálu a za rozumnou cenu!  
Měli jsme v rukou mnoho zařízení, která jsou běžně na internetu k dostání i za nižší cenu, ale většinou nás 
odradil materiál , protože je jasné, že tato zařízení „musí n ěco vydržet “. Samozřejmě nic není nerozbitné, 
ale pokud se k námi doporučeným zařízením bude obsluha chovat „normáln ě“, m ěla by vydržet . 
Například zařízení ORANGE je z pevného plastu, dobře se drží v ruce na rozdíl od tabletu, má výkonnou 
baterii, kvalitní dotykovou obrazovku a může fungovat jako jednoduchá, přehledná a spolehlivá kalkulačka. 
 
4) KASAFIK je rozumné kupovat u naší firmy z d ůvodu podpory a záruky   
- budeme držet servisní kusy a v případě problému Vám poskytneme technickou podporu 
- varujeme před pořizováním kasafiku přes e-shop, mnoho klientů na to v první vlně doplatilo, jsou bez 
podpory , na druhou stranu my jsme lokální firmou s mnohaletou tradicí na kterou se můžete spolehnout 
- technickou a servisní podporu poskytujeme jen klient ům, kte ří si po řídili KASAFIK u naší firmy  
 
Systém KASAFIK  i jednotlivá za řízení si můžete zdarma vyzkoušet  už nyní na 
naší provozovn ě, objednejte se prosím dop ředu na čísle 777 310 360, 
domluvte se na termínu a my Vám vše ukážeme a zodpo víme dotazy.  
 
Nenechávejte prosím instalaci až na poslední chvíli , maloobchod ům, které ješt ě EET nemají 
dořešeno, doporu čujeme co nejd říve se rozhodnout, který systém si vyberou, během ledna  systém 
nainstalovat, během února  si v klidu na systém zvyknout a od 1.3.2017 začít naostro! 

 
Adresa naší firmy a kontakty: 
Radovan Ochvat SAO Computers, Lipová 201/78, Ha ť, 597 589 111 www.saocomp.cz   
 
Informací o za řízeních KASAFIK + 14 denní bezplatnou verzi na otes tování: www.kasafik.cz  
 
Kde najdete všechny pot řebné informace k elektronické evidenci tržeb: www.etrzby.cz  
 
Na druhé stran ě naleznete nabídku produkt ů, která EET řeší – 3 nejoblíben ější varianty. 
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KASA FIK ORANGE: 7 999,- K č bez DPH   
 
- nejoblíbenější a nejprodávanější varianta obsahuje licenci KLASIK na 12 měsíců 
- obsahuje jednoduchou, přehlednou a spolehlivou kalkulačku z tvrdšího plastu 
- je napojena přes wifi nebo pomocí SIM karty na internet 
- zabudovaná termální tiskárna 
- vysokokapacitní baterie s nabíjecí základnou  
 
- vhodné pro ty, kdo chtějí řešit platby jednoduše s malým zařízením přímo u 
zákazníka (případně číšník u stolu v restauraci), pizza u zákazníka atd.  
 
https://www.kasafik.cz/web/cs/pokladni-system-orange/ 
 
 
 

KASA FIK 14“ systém PLUS: 14 999,- K č bez DPH   
 
- obsahuje přehlednou 14“ obrazovku se stojanem 
- obsahuje 58mm desktop tiskárnu 
- obsahuje licenci PLUS na 12 měsíců 
- je možné přidat zásuvku, která není součásti balíčku 
- umožňuje evidence pohybů na skladě 
- umožňuje čtečku čárových kódů USB/Bluetooth 
 
- vhodné pro ty, kteří chtějí mít dotykovou pokladnu s katalogovým prodejem 
 
https://www.kasafik.cz/web/cs/pokladni-system-funkce/ 
 
 

Licence KLASIK + tiskárna: 5 999,- K č bez DPH  
 
- obsahuje licenci KLASIK na 12 měsíců 
- bluetooth bezdrátová tiskárna Cashino PTP-II 58mm 
- mobil není součástí balíčku 
 
- vhodné pro ty, kteří mají vlastní tablet nebo mobil s Android systémem 
a nechtějí do zařízení mnoho investovat 
 
 
 
 

Cena instalace + podpora z naší strany  
 

Instalace naší firmou včetně zaškolení je u naší firmy 
za 1 000 Kč bez DPH (v ceně není cestovné). 

 
V ceně je nastavení potřebných parametrů do systému, vysvětlení 

běžných funkcí, zaškolení obsluhy. 

 
Na nás se m ůžete spolehnout. 


