
 

 

 

 

 

*Oferty 1,2,3 każdej z firm są wybrane z pełnej oferty, która dostępna jest w dołączonych plikach PDF.   

Kasy fiskalne on-line – zestawienie ofert specjalnych dla radców prawnych 
 
Firma Oferta 1* Oferta 2* Oferta 3* 

 
Czy dostawa jest w 
cenie kasy? 

Czy cena urządzenia obejmuje 
szkolenie z obsługi kasy? 

Cena fiskalizacji 
urządzenia? 

Jaki jest koszt przeglądu 
okresowego kasy 
fiskalnej? 

KONTAKT OFERTA  

          

 

Aclas Kos Online - LAN - 
biało/czarny lub czarny 
Cena 1199 zł/ netto 
 

Aclas Kos Online - LAN / 
WiFi - biało/czarny lub 
czarny 
Cena 1299 zł/ netto 

Aclas Kos Online - LAN / 
WiFi/GPRS (karta SIM 
na 24 m-ce) - 
biało/czarny lub czarny 
Cena 1399 zł/ netto 

tak tak w cenie 
Roczny - 120 zł netto / 
Dwuletni -  260 zł netto 

Kamilla Butrym 
kamilla.butrym@acl
as-polska.pl 
tel. 514 584 416  

 

Posnet Ergo Online - 
WiFi 
Cena 1300 zł/ netto 

Posnet Ergo Online - GSM/GPRS 
Cena 1 439 zł/ netto 

tak Szkolenie online lub materiał wideo 1 zł netto Dwuletni - 100 zł netto 
Jakub Hellich 
biuro@nordsoft.pl 
tel. 507049507  

 

 Elzab K10 Online - WiFi 
/ Bluetooth 
Cena 1280 zł/ netto 

Farex PRO 300 ONLINE GPM/GPRS 
Cena 1200 zł/ netto 

tak Szkolenie w formie telefonicznej w cenie Dwuletni -  150 zl netto 

Adrian Sadowski 
tel. 790 326 700  
Andrzej Mierczak 
tel. 790 508 700  
Dawid Sobieraj tel. 
534 209 700  
biuro@grupa-abs.pl 
 

 

 

Fawag Litle ONLINE 
WiFi 
Cena 1199 zł/ netto 

Pos Pay 
Cena 1699 zł/ netto 

Dostawa odbywa 
się indywidualnie z 
każdym klientem 
(kurierem) 

Szkolenia przy wizycie odbywają się 
na miejscu lub szkolenie na 
platformie Zoom.  
Jest możliwość odbycia szkolenia 
grupowego. 

w cenie 
Roczny - 150 zł netto / 
Dwuletni - 200 zł netto 

Michał Pasik 
m.pasik@centrumka
s.pl 
tel. 530575157  

 

Posnet Mobile Online - 
GSM 
Cena 1799 zł/ netto 

Farex PRO 300 ONLINE 
LAN 
Cena 1169 zł/ netto 

Farex PRO 300 ONLINE 
WiFi 
Cena 1200 zł/ netto 

tak 
Szkolenie indywidualne u klienta, w 
siedzibie PCKF lub online 

w cenie 
Roczny - 150 zł netto / 
Dwuletni - 250 zł netto 

Bartłomiej 
Podkoński 
bartlomiej.podkonski
@pckf.pl  
tel. 722388200 
 

 

 

Ipos Smart 
Cena 1579 - 1999 zł/ netto 

tak 

Opłata 149 zł netto o której mowa w 
ofercie obejmuje dojazd serwisanta 
do nabywcy, fiskalizację i szkolenie z 
obsługi kasoterminala 

149 zł/ netto Dwuletni - 199 zł netto 

Michał Pawłowski 
michal.pawlowski@i
psos.pl 
tel. 506663534  

 
Novitus LINK online WiFi 
Cena 1311 zł/ netto 

Novitus ONE online GSM 
Cena 1791 zł/ netto 

Novitus NEXT online 
Cena 2151zł/ netto 

Podkarpackie 
(osobiście) 10 zł 
netto/ Wysyłka 13 zł 
netto 

Szkolenie i fiskalizacja na terenie 
podkarpackiego 75 zł netto/ Reszta 
Polski cena indywidualnie. 

75 zł netto wraz ze 
szkoleniem 

Roczny – 150 zł netto 
Dwuletni – 240 zł netto  

Robert Malatyński 
rmalatynski@optea
m.pl 
tel. 604955944  
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