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Szanowni Państwo, 

 

Jesteśmy firmą rodzinną, która w tym roku obchodzi swoje 30-lecie.  

 

Na początku, mój tata zajmował się naprawą i konserwacją maszyn biurowych, a urządzenia fiskalne, kiedy tylko 

pojawiły się na polskim rynku, weszły do oferty i są naszą domeną do dziś.  

 

W tym okresie, mieliśmy przyjemność opiekować się blisko 6 000 kas i drukarek fiskalnych u ponad 

4 000 Klientów.  

 

Obsługujemy zarówno małe punkty handlowe i usługowe, jak i duże firmy, które mają swoje sklepy na terenie 

całego kraju. 

 

Z naszych usług, na warszawskim rynku, skorzystało już ponad 400 adwokatów i radców prawnych. 

 

Jestem przekonany, że my podobnie jak Państwo, świadcząc swoje usługi, kierujemy się zasadami, do których 

należy zaliczyć: profesjonalizm, dużą wiedzę, którą stale poszerzamy biorąc udział w szkoleniach organizowanych 

przez producentów, wysoką jakość obsługi Klientów oraz pasję, którą wkładamy w rozwój firmy. Zapewniamy 

szybką reakcję serwisową, a nasze telefony są czynne również po godzinach pracy. 

 

Przykładamy dużą wagę do szkolenia naszych Klientów, przekazujemy im specjalnie przygotowane przez nas 

skrócone instrukcje obsługi. Z wyprzedzeniem przypominamy o zbliżających się terminach obowiązkowych 

przeglądów okresowych oraz na bieżąco informujemy o zmianach w przepisach, które dotyczą urządzeń 

fiskalnych. 

 

Salon sprzedaży i serwis mieszczą się w Warszawie na Powiślu, gdzie jesteśmy od samego początku istnienia 

firmy, a nasi serwisanci w razie potrzeby świadczą usługi u Państwa, w miejscu instalacji urządzenia. 

 

Dziękuję za możliwość przedstawienia oferty firmy, zapraszam do współpracy, a w razie dodatkowych pytań, 

zachęcam do kontaktu ze mną. 

Zapraszam również do obejrzenia krótkiego filmu przedstawiającego historię naszej firmy 

https://youtu.be/CaiSbqEiJJ0, a także animacji, w której pokazujemy, dlaczego warto nam zaufać 

https://youtu.be/-e--YWGcV7I. 

 

Z poważaniem, 

Marcin Łagowski 
tel. +48 502 447 928 
mlagowski@kasyfiskalne.eu 

 

  

https://youtu.be/CaiSbqEiJJ0
https://youtu.be/-e--YWGcV7I
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Korzystając z dużego doświadczenia, mam przyjemność przedstawić Państwu ofertę kas fiskalnych w oparciu 

o szeroką gamę sprawdzonych, najwyższej jakości urządzeń, z pełnym wachlarzem modułów łączących je z siecią 

Internet. 

 

Model urządzenia Moduł łączący z siecią Internet – 
cena netto 

Koszt kasy po odliczeniach* 

Datecs WP-50 

 

 

• kasa z modułem WiFi i GPRS (bez 
karty internetowej) – 1234 zł 
netto 
 

• kasa z modułem GPRS i kartą 
internetową opłaconą na 3 lata** 
– 1281 zł netto 

 

• kasa z modułem WiFi i GPRS (bez 
karty internetowej)  – 299 zł 
 

• kasa z modułem GPRS i kartą 
internetową opłaconą na 3 lata* – 
338 zł 

Novitus Nano online 

 

 
 
 

• kasa z modułem LAN/WiFi – 
1352 zł netto 

 
 
 

• kasa z modułem LAN/WiFi – 395 zł 

Novitus Nano II online 

 

 

• kasa z modułem LAN/WiFi – 

1415 zł netto 
 

• kasa z modułem LAN/GPRS i kartą 
internetową opłaconą na 2 lata – 
1605 zł netto 

 

• kasa z modułem LAN/WiFi – 447 zł 
 

• kasa z modułem LAN/GPRS i kartą 
internetową opłaconą na 2 lata – 
600 zł 

Posnet Ergo online 

 

 
 

• kasa z modułem WiFi – 1424 zł 
netto 

 
 

• kasa z modułem WiFi – 453 zł 

* koszt kasy po odliczeniach – w kalkulacji uwzględniono odjęty podatek VAT, podatek liniowy PIT 19% i zwrot 700 zł z Urzędu Skarbowego. 
** po upływie 3 lat, można za dodatkową opłatą 100 zł netto przedłużyć ważność karty o kolejne 3 lata lub wymienić moduł GPRS na moduł 
WiFi. 
 

Powyższa oferta cenowa obowiązuje do 31.05.2021r. lub do wyczerpania puli promocyjnej, różnej dla każdego 
modelu kasy i jest zależna od dostępności urządzeń na magazynie. 
 
Cena urządzenia obejmuje: zaprogramowanie kasy, szkolenie z obsługi, fiskalizację oraz wydłużenie gwarancji 
z 12 do 24 miesięcy. 
 
Koszt obowiązkowego 2-letniego przeglądu okresowego kasy fiskalnej wykonywany w naszym salonie sprzedaży 
wynosi 179 zł netto, a u Klienta (na terenie Warszawy i najbliższych okolic) 211 zł netto. 
 
W naszej ofercie znajdują się również bardziej zaawansowane kasy fiskalne, z poziomu których można wystawić 
np. fakturę VAT, drukarki fiskalne, terminale kart płatniczych oraz tzw. kasoterminale, czyli terminale 
zintegrowane z kasą fiskalną (Posnet Pospay). Ofertę tych urządzeń możemy przedstawić na indywidualną 
prośbę. 
 
 


