O2 eKasa
Kompletní řešení pro elektronickou evidenci tržeb
eTržby snadno, spolehlivě a bez zvýšení nákladů

Vše v jednom balení bezkonkurenční cena na trhu za HW
Nejnižší poplatek za používání karty
Prověřený funkční systém
Zdarma díky platbě kartou
Garantováno Svazem účetních
> Služba je bez závazku
> Zákazník může mít neomezený počet terminálů

Do účinnosti ZDARMA

> Mobilní internet je nedílnou součástí služby
> Terminál je zdarma > > poplatek 0,99 % z dané transakce - nejnižší cena na trhu
> Okamžítá výměna porouchaného zařízení
> Automatická záloha dat
> Vzdálená správa – přístup odkudoliv
> Zpětný odkup – změna legislativy
> Popora 24 h 7 dni
Informace a objednávky (poruchy, reklamace):
Oblastní zástupce O2 Czech republik, a.s.
Martin Ruda
Telefon: 720 613 316 email: martin.ruda@o2.cz
Po – Ne 8:00 - 22: 00

Cena zařízení
4 995 Kč bez DPH

V balení O2 eKasy naleznete:
• elektronickou pokladnu s 10.1“ dotykovým displejem
• pokladní tiskárnu s termo tiskem
• platební terminál podporující bezkontaktní platby a NFC platby
Celou částku si lze u podnikatelů -fyzických osob následně odečíst jako slevu na dani z příjmu.

Proč používat platební terminál?
Měsíční poplatek za 1 eKasu včetně mobilního připojení
Cenu je možné snížit při používání platebního terminálu.
Obrat na platebním terminálu / měsíc
0 –50 tisíc
50 –100 tisíc
100 tisíc a více
Cena (bez DPH) 499 Kč
250 Kč
0 Kč (1 Kč)
Díky spolupráci s WirecardAG je poplatek pouhých 0,99 % z transakce
Ø Nemusíte měnit banku – zůstáváte u své, kde jste zvyklí
Ø Žádný poplatek za terminál (měsíční nájem atd) – poze za transakce 0,99%
Ø Průměrná denní tržba 3000,- až 6000,- přes terminál pro zajištění 50% nebo 100%
z ceny služby
O2 eKasa funguje i jako klasický pokladní systém
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø
Ø

Skladová evidence
Kontrola zaměstnanců
Reporty o zásobách a tržbách
Reporty o jednotlivých účetech (stoly, místnosti, akce)
mobilní terminál zvládne magnetické, čipové, klasické i bezkontaktní, kreditní, debetní i stravenkové platební karty
Intuitivní ovládání a snadné nastavení i spuštění
Možnost nastavení jednotlivých účtů pro zaměstnance vč admin účtu
Vzdálený přístup na jednotlivé eKasy ( z domova, kanceláře, dovolené) – E-kancelář
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