DLACZEGO WARTO WYBRAĆ
OFERTĘ RATALNĄ?

ile wyniesie twoja rata?
Porównaj wysokość rat w dostępnych okresach spłaty
24 lub 36 miesięcy, dla oferowanych w akcji modeli
urządzeń.
Cena
Netto

Brutto

Opłata
początkowa

Mała Online

1 450 zł

1 784 zł

125 zł

24
36

81 zł
56 zł

Link

1 490 zł

1 833 zł

128 zł

24
36

83 zł
58 zł

Nano Online

1 490 zł

1 833 zł

128 zł

24
36

83 zł
58 zł

Sento Online

1 750 zł

2 153 zł

151 zł

24
36

98 zł
68 zł

One

1 790 zł

2 202 zł

154 zł

24
36

100 zł
70 zł

Next Online

2 390 zł

2 940 zł

206 zł

24
36

134 zł
93 zł

Deon Online

2 190 zł

2 694 zł

189 zł

24
36

123 zł
85 zł

Bono Online

2 390 zł

2 940 zł

206 zł

24
36

134 zł
93 zł

HD Online

2 890 zł

3 555 zł

249 zł

24
36

162 zł
112 zł

223 zł

24
36

145 zł
101 zł

120 zł

24
36

78 zł
54 zł

Urządzenie

Taksometr Fiskalny
TAXI E
Vega Taxi E

2 590 zł
1 390 zł

3 186 zł
1 710 zł

Ilość Rat

Rata

Wygodne raty to więcej płynności dla Twojej firmy
Dwa dogodne okresy finansowania 24 lub 36 miesięcy
Finansowanie pełnej ceny urządzenia wraz z VAT
Dla kwalifikujących się podatników pełna ulga z US
na zakup urządzenia
Prosty wniosek i szybka procedura
Niskie koszty finansowania i przyjazny mechanizm spłat

DOBIERZ TERMINAL PAYTEL ZA 0 zł
i WEŹ PREMIĘ DO 600 zł
Uruchom w firmie system płatności
bezgotówkowych oparty o terminale
PayTel w ramach Programu
Polska Bezgotówkowa, a na Twoje
konto otrzymasz przelewem premię
od 200zł, do nawet 600zł. Sprawdź
jakie korzyści daje Ci dodatkowo
nasza akcja „Kasa za terminale”.

OKŁADKA

Więcej na stronie:
www.kasazaterminale.pl

Oferta finansowania polega na udzieleniu przez firmę Siemens Finance pożyczki pieniężnej na zakup
urządzenia fiskalnego NOVITUS, na podstawie umowy zawieranej między Siemens Finance, a Klientem.
Powyższe wyliczenie jest przykładowe i nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Pieczątka Partnera

PROCEDURA TO TYLKO
6 PROSTYCH KROKÓW
1. Odwiedź Partnera Novitus i zapytaj o ofertę ratalną.
2. Podaj Partnerowi dane Twojej firmy i wybrany wariant finansowania.
3. Odbierz e-mail z ofertą i wypełnij wniosek w Internecie.
4. Wykonaj przelew weryfikacyjny na kwotę 1zł i poczekaj do 30 minut
na e-mail z decyzją kredytową oraz linkiem do umowy pożyczki.

5. Podpisz przez Internet umowę z Pożyczkodawcą.
6. Odbierz Twoje urządzenie u Partnera Novitus.

Novitus - Centrum Technologii Sprzedaży
Novitus to marka profesjonalnych rozwiązań dla handlu, usług i logistyki. Wspieramy Twój
biznes dostarczając najlepsze na rynku urządzenia fiskalne oraz zaawansowane systemy
sprzedaży i oprogramowanie. Marka Novitus należy do Comp SA, lidera bezpiecznych
rozwiązań IT.
ul. Nawojowska 118
33-300 Nowy Sącz

tel. +48 18 444 07 20
fax +48 18 444 07 90

info@novitus.pl
www.novitus.pl

NANO ONLINE

ONE ONLINE

DEON ONLINE

Najczęściej wybierane w Polsce urządzenie fiskalne. Wersja online to sprawdzony projekt
oraz nowoczesne technologiczne serce. Idealna dla małych i średnich sklepów, gabinetów
lekarskich, kancelarii prawnych, gabinetów kosmetycznych itp. oraz w sprzedaży mobilnej,
w której szczególnie doceniane są niewielkie gabaryty i ergonomia kasy. Dzięki
wymiennemu akumulatorowi możesz długo pracować bez zasilania sieciowego.

Czy jesteś prawnikiem, czy mechanikiem, lekarzem, czy sprzedawczynią w sklepie,
a może parkingowym, fryzjerką, kierowcą - kasa ONE jest właśnie dla Ciebie. Duży
dotykowy ekran i personalizowany wygląd aplikacji sprzedaży, to wygodne wystawianie
paragonów, faktur i korekt, dodawanie notatek i ID klienta, łatwe raportowanie, stany
magazynowe, otwarte rachunki i wiele więcej. Kasa wspiera nasz chmurowy system
NoviCloud oraz zaawansowane funkcje gastronomiczne, zastępując rozbudowane
i kosztowne systemy POS.

Nowoczesna technologia, zamknięta w ergonomicznej obudowie, stworzona dla osób
prowadzących ruchomą sprzedaż z użyciem np. laptopa lub tradycyjną, gdy lada sklepowa
ma ograniczoną powierzchnię. DEON Online posiada klawiaturę podświetlaną, co
dodatkowo ułatwia pracę nawet w całkowitej ciemności, a jej silikonowa powierzchnia
zabezpiecza urządzenie przed warunkami otoczenia takimi jak deszcz lub śnieg,
zabrudzenia czy przypadkowe zalanie. Na baterii może wydrukować nawet do 3.000
paragonów.

LICZBA TOWARÓW 20 000

LICZBA TOWARÓW Bez ograniczeń

LICZBA TOWARÓW 1 000 000

LICZBA GRUP TOWAROWYCH 100

LICZBA GRUP TOWAROWYCH bez ograniczeń

LICZBA GRUP TOWAROWYCH bez ograniczeń

KLAWIATURA ekran dotykowy

KLAWIATURA alfanumeryczna, switchowa,
silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem
WYŚWIETLACZ klient: LCD graficzny podświetlany,
192x48 pikseli; kasjer: LCD graficzny podświetlany,
192x48 pikseli

WYŚWIETLACZ klient: LCD graficzny 192 x 48
piksele, podświetlany, czarno-biały; kasjer: LCD
graficzny 192 x 48 piksele, podświetlany,
czarno-biały

SZEROKOŚĆ PAPIERU 57 mm

SZEROKOŚĆ PAPIERU 57 mm
ZŁĄCZA 1 x RS232,USB Host (A), 1 x USB Device
(B), LAN (Ethernet); Współpraca z urządzeniami:
komputer, czytnik kodów kreskowych (skaner),
waga elektroniczna, terminal płatniczy (EFT), PIN
PAD programowalny (EFT), drukarka zamówień,
monitoring (monitor wydruku), WiFi dongle (WAN),
BT dongle, BT LE dongle, modem GSM 3

KLAWIATURA alfanumeryczna, switchowa,
silikonowa, zabezpieczająca przed zalaniem

WYŚWIETLACZ klient: graficzny LCD, podświetlany,
192x48 piksele, czarno-biały; kasjer: ekran IPS TFT
kolorowy 5 cali, 1280 x 720 piksele z panelem
dotykowym

1 490zł netto
Rata od

ZŁĄCZA 2 x RS232, USB Host (A), 2 x USB Device (B),
1 x LAN (Ethernet); Współpraca z urządzeniami:
komputer: RS232 / USB / LAN, czytnik: RS232, USB,
waga: RS232, multiplekser, terminal EFT (RS232,
LAN), pin pad, monitoring, modem GPRS, klawiatura
USB pendrive

58

SZEROKOŚĆ PAPIERU 57 mm

1 790zł netto

ZŁĄCZA 1 x RS232, USB device (B), LAN (Ethernet),
USB Host (A); Współpraca z urządzeniami: komputer

Rata od

Rata od

85zł

70

zł

2 190zł netto

zł

LINK ONLINE

NEXT ONLINE

HD ONLINE

Optymalne połączenie zaawansowanych parametrów technicznych, zamkniętych
w nowoczesnej formie. Duża klawiatura osadzona w smukłej kompaktowej obudowie to
elegancki wygląd i znakomita ergonomia pracy. Użytkownik korzysta ze wszystkich zalet
nowej platformy sprzętowej opartej o system LINUX, a więc wyjątkowej mocy
obliczeniowej i najwyższego bezpieczeństwa danych.

Przedstawiciel nowej ery kas fiskalnych, opartych o dotykowy tablet z systemem Android
oraz zaawansowane oprogramowanie. Duży 7 calowy ekran wraz ze sprzętową klawiaturą
oferuje niespotykaną jakość pracy i daje operatorowi ogromną elastyczność działania.
Kasa wspiera nasz chmurowy system NoviCloud oraz zaawansowane funkcje
gastronomiczne, zastępując rozbudowane i kosztowne systemy POS.

Drukarka z kolorowym wyświetlaczem, pozwalającym wyświetlać m.in. reklamy w trybie
High Color. Wewnętrzna pamięć pomieści aż 100MB klipów i animacji, które mogą być
wyzwalane z zewnętrznego komputera lub poprzez wbudowany, programowalny
harmonogram. Dostępna jest integracja z centralnymi systemami gromadzenia danych,
systemami monitorującymi oraz innymi rozwiązaniami firm trzecich, działającymi
niezależnie od systemu sprzedażowego. Przystosowana do intensywnej pracy
w najtrudniejszych warunkach.

LICZBA TOWARÓW 20 000

LICZBA TOWARÓW bez ograniczeń

LICZBA TOWARÓW 1 000 000

LICZBA GRUP TOWAROWYCH 100

LICZBA GRUP TOWAROWYCH bez ograniczeń

LICZBA GRUP TOWAROWYCH bez ograniczeń

KLAWIATURA alfanumeryczna, switchowa

KLAWIATURA mechaniczna oraz panel dotykowy

KLAWIATURA switchowa

WYŚWIETLACZ klient: graficzny, podświetlany,
czarno-biały, LCD, 192x48 pikseli; kasjer: graficzny,
podświetlany, czarno-biały, LCD, 192x64 piksele

WYŚWIETLACZ kasjer: 7 cali TFT z panelem
dotykowym; klient: LCD graficzny 132 x 32 piksele,
podświetlany, czarno-biały

SZEROKOŚĆ PAPIERU 57 mm

SZEROKOŚĆ PAPIERU 57 mm

ZŁĄCZA 1 x RS232, 3 x USB host (A), 1 x LAN
(Ethernet); Współpraca z urządzeniami: CRK,
komputer, czytnik kodów kreskowych (skaner),
waga elektroniczna, terminal płatniczy (EFT), PIN
PAD programowalny (EFT), drukarka zamówień,
monitoring (monitor wydruku), klawiatura USB,
pendrive

ZŁĄCZA 3 x RS232, USB host, USB OTG, LAN, Micro
HDMI, audio; Współpraca z urządzeniami: komputer
RS232/USB/LAN, czytnik RS232, czytnik USB, waga,
multiplekser, terminal EFT (RS, LAN), pin pad,
monitoring, modem GPRS, klawiatura USB, pendrive

1 490zł netto
Rata od

58

zł

WYŚWIETLACZ klient: TFT 4,3”, 480 x 272 piksele,
High Color, obrotowy, zintegrowany lub wolnostojący;
kasjer: wspólny z wyświetlaczem klienta
SZEROKOŚĆ PAPIERU 57 mm lub 83 mm
ZŁĄCZA 2 x RS232, 1 x LAN (Ethernet);
Współpraca z urządzeniami: komputer

2 390zł netto

2 890zł netto

Rata od

Rata od

93

zł

112zł

