
Wynajmij

Potrzebujesz urządzenia fiskalnego do swojej firmy, 
ale nie chcesz po no sić pełnych kosztów jego zakupu?

Wynajmij kasę fiskalną Posnet onLIne razem z terminalem
płatniczym netpay i obsługuj swoich klientów przyjmując
również płatności bezgotówkowe!

- terminal płatniczy, który w połączeniu
z kasą fiskalną ONLINE Posnet lub 

Fa wag pozwala realizować płatności bezgotówkowe. Udostępnia
Inter net umożliwiając wygodną łączność z Centralnym Repozyto-
rium Kas będąc przy tym intuicyjny i przyjazny w obsłudze.

Dowiedz
się więcej >>>

posnet.com.pl/
kasa-na-wynajem

kasę fiskalną
Posnet



Wynajmij Kasę fiskalną Posnet

Wybierz najlepszą kasę fiskalną onLIne dla twojej firmy 
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sWoBoDA DZIAŁAnIA

Umowa na wynajem kasy fiskalnej i terminala

płatniczego jest podpisywana na czas nieokre -

ślo ny.*

* Opłata dezinstalacyjna w przypadku wypowiedzenia umowy
najmu kasy wynosi: przed 24 miesiącem 690,- zł netto, po 24
miesiącach: 1,- zł netto

Kasa fiskalna

ergo online
Kasa fiskalna

Bingo Max online
Kasa fiskalna

Revo online
Kasa fiskalna

neo online
Kasa fiskalna

Fawag Lite online

tabela kosztów

Model kasy
Wynajem kasy 
fiskalnej

Koszt miesięczny netto

terminal płatniczy
netpay - abonament

Łączna cena najmu kasy
i terminala płatniczego

nIsKIe KosZtY PoCZĄtKoWe

Jednorazowa opłata na start związana z fiskalizacją

urządzenia wynosi 145,- zł netto. Przez resztę

okresu trwania umowy ponosisz już tylko mie -

sięcz ne koszty wynajmu urządzenia fiskal nego

wraz z abonamen tem na terminal płatniczy.

DoDAtKoWe KoRZYŚCI

Zaoszczędzisz na kosztach utrzymania urządzenia, gdyż cena najmu kasy zawiera koszty obowiązkowych

przeglądów okresowych co 2 lata. Przy wynajmie kasy fiskalnej otrzymujesz gwarancję możliwości

wykona nia 1830 raportów dobowych w ciągu 5 lat. Wymiana pamięci fiskalnej po 5 latach jest darmowa,

dzięki czemu bezproblemowo będziesz mógł dalej użytkować swoją kasę fiskalną.

Fawag Lite online
ergo online WiFi

Bingo Max online
Revo online
neo online

45,-

50,-

50,-

55,-

60,-

39,-

39,-

39,-

39,-

39,-

84,-
89,-
89,-
94,-
99,-


