Komplett trafik rendszer tájékoztató
a dohányboltok részére
Teljeskörű megoldás a TRAFIK rendszerhez, ami a NAV által előírt szabályoknak teljes mértékben megfelel. Jogszabályi változásokkal upgrade-elhető, engedélyezést követően bővíthetjük az Adóügyi Ellenőrző Egységgel (AEE).
A Prior Cash Kft. több mint 20 éves szakmai múltjával, országos hálózatával, tapasztalt
szakembergárdájával és bizonyított megbízhatóságával felkészült, hogy fogadja az új/régi
TRAFIK tulajdonosok pénztárgép megrendeléseit, és azoknak a legmesszebbmenőkig megfeleljen. A Prior Cash Kft-t a több mint 10.000 darabos pénztárgép-eladási, telepítési, üzemeltetési tapasztalata teszi „veterán” piaci szereplővé. Több neves gyártó képviseletét látja el,
mint például CASIO, INCOTEX.
Tekintse meg tájékoztatónkat ami a legszigorúbb elvárásoknak, előírásoknak is megfelel. Igény
esetén a bemutatóegység megtekinthető cégünk bemutatótermében. Köszönjük bizalmát!
1.) SZÁLLÍTÁSI HATÁRIDŐK, FELTÉTELEK:
Szállítás a beérkezett írásos megrendeléstől számított 2-4 héten belül történik (adott esetben korábban is, a raktárkészlettől függően), illetve átmeneti
NOVA pénztárgép megoldást tudunk biztosítani.
2.) FIZETÉSI ÜTEMEZÉS, KONDÍCIÓK:
Megrendeléskor 40% befizetés, szállításkor a fennmaradó 60% kiegyenlítése. Részletfizetési ajánlattal kapcsolatban állunk rendelkezésére.
3.) REKLAMÁCIÓ:
A számla és egyéb kifogásokat a kézhezvételtől
számított 5 naptári napon belül kell írásban jelezni
a Prior Cash Kft. felé a szerződésben feltüntetett
címre.
4.) TULAJDONJOG:
Az eszközök tulajdonjoga csakis az esetben illeti
meg a Megrendelőt, amennyiben a vételár teljes
összege a Prior Cash Kft. számláján jóváírásra került. A Prior Cash Kft. szoftvereinek a használati

joga csak az esetben illeti meg a Megrendelőt,
amennyiben a Prior Cash Kft. szoftverek árának
teljes összege jóváírásra került a Prior Cash Kft.
bankszámláján.
5.) AJÁNLAT ÉRVÉNYESSÉGE:
Adott ajánlat érvényességi ideje, a keltezéstől számított 30 napig érvényes (Ajánlati kötöttség időtartama). Amennyiben a Megrendelő ezen ajánlatot eltérő tartalommal igazolja vissza, úgy az új
ajánlatnak minősül, amelyről felek külön tárgyalnak.
6.) AKADÁLYOZTATÁS:
Amennyiben valamely teljesítés a megrendelő
érdekkörében felmerülő okból legalább 7 napot
csúszik, úgy Prior Cash Kft. a berendelt és raktárkészleten lévő áruk, illetve az elvégzett szolgáltatások ellenértékét /részteljesítés/ nélkül jogosult
kiszámlázni, amelyet a megrendelő a megadott
fizetési feltételek mellett, határidőn belül köteles
kiegyenlíteni.

Komplett trafik rendszer ajánlat
dohányboltok részére
Pénztárgép + Beüzemelés (Átmeneti időszakra NOVA pénztárgépet biztosítunk)
Nyomtató 80 mm-es hőnyomtató
Billentyűzet
Vonalkódolvasó
iCASHCUBE POS terminál Touch
Szoftver (iCASHCUBE)
Win POSReady 7, 32 bit, Hungarian
Kasszafiók (41 cm × 41,5 cm × 11,5 cm)
Vírusírtó szoftver (Kaspersky)
ÖSSZESEN:

520 000,00 Ft

Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák

AEE* valamint annak bevizsgálás és engedélyezés utáni beüzemelése

120 000,00 Ft

*AEE = Adóügyi Ellenőrző Egység
Az árak az ÁFA-t nem tartalmazzák
OPCIÓ: USB HSDPA Mobil stick, amennyiben nincsen internet elérhetőség:
Havi karbantartás:

5 000,00 Ft
7 800,00 Ft

Szoftver upgrade, jogszabály követés, verziók, Helpdesk telefon munkaidőben, távmanagement lehetősége,
helyszíni kiszállás nélkül.
Szünetmentes tápegység – APC (árazás megbeszélés szerint).
RÉSZLETFIZETÉSI FELTÉTELEK:
Részletfizetési vagy üzemeltetési ajánlattal kapcsolatban készséggel állunk rendelkezésére
TULAJDONJOG:
A vételár kiegyenlítéséig az eszközök tulajdonjoga a Prior Cash Kft.-t illeti
MEGRENDELÉS, VÁSÁRLÁS, BŐVEBB INFORMÁCIÓ:

NYITVA TARTÁS:
Hétfő: 8:00 – 17:00;

Prior Cash Kft.
1133 Budapest, Hegedűs Gyula utca 92.
Mobil: +36 20-569-9606; +36 20-249-9963
Tel/fax +36 (1) 359-6760
Vagy: 6000 Kecskemét, Szolnok út 33
Telefon:+36-20-569 9606

Kedd: 8:00 – 17:00;

Szerda: 8:00 – 17:00;

info: priorcash@priorcash.hu
rendelés: rendeles@priorcash.hu
Skype: priorcash
web: www.priorcash.hu

Csütörtök: 8:00 – 17:00;

Péntek: 8:00 – 16:00;

