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Oferta curentă de case de marcat
Valabilă începand cu 31 Mai 2016
Zeus Service vine în atenția dvs. cu urmatoarele avantaje:
 Gratuit livrarea în aceeasi zi pentru comenzile primite pană în ora 12:00;
 Gratuit pregătirea completă a dosarului pentru D.G.F.P.;
 Gratuit fiscalizarea și instruirea personalului la punctul de lucru al clientului sau la
sediul nostru;
 Gratuit programarea inițială a tuturor articolelor în casa de marcat;
 Asistentă telefonică gratuită pentru toți abonatii noștri;
 Garanție nelimitată pentru casele de marcat fiscale în baza contractului de service
tip abonament;
 Cel mai complet și ieftin abonament de service;
 O echipă formată din 8 tehnicieni specializați și experimentați care stau la
dispoziția dvs.

GAMA CASELOR DE MARCAT
Model
Daisy Expert

Carat Mobika

Eltrade A100S – Easy Load

Caracteristici
- 9000 articole programabile pentru magazine;
- 50 raioane, departamente, 20 casieri cu parola de acces;
- afisaje operator si client alfanumerice cu 16 caractere;
- max. 24 caractere pentru antet si max18 caractere denumire articol;
- hartie termica de 20/35mm in rola de 48mm in varianta cu 2 role;
- 2 interfete RS232.
- OPTIONAL acumulator 6V 1,6Ah ( + 50 lei )

- portabila cu acc. NiMh 4.8V/1.6Ah , adaptor extern AC 9V/200mA;
- 3000 nume de articole, 10 departamente,5 grupe fiscale, 16 operatori;
- 30 caractere pentru descriere antet;
- dimensiuni 189 x 90 x 54 mm, greutate 0.430 Kg;
- 29 caractere la nume de articol;
- jurnal electronic, rola de 57mm / 15m.
- posibilitatea de vanzare cu cititor coduri de bare conectat pe portul RS232
- aplicatie software GRATUITA pentru programarea articolelor in casa de marcat

- portabila cu acc Li-Ion 7.4V/2.0Ah , adaptor ext CC 12V/2000mA;
- 2100 nume de articole care se pot programa in memorie;
- imprima pana la 50000 linii la o incarcare a acumulatorului;
- dimensiuni 180 x 36 x 95 mm, greutate 0.430 Kg;
- 12 caractere la nume de articol;
- jurnal electronic, rola de 56mm / 12m.
- GRATUIT software pentru programare articolelor in casa de marcat
- GRATUIT driver pentru conectarea ca IMPRIMANTA fiscala

Pret in lei,
TVA inclus

375

406

479
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Carat Favourite Plus

Carat Favourite

Eltrade A300 S / SD

Eltrade A500 / D

Eltrade A600 / D

Activa Royal

Activa Royal EJ

- alimentare la retea 220V , interfete PC, cantar, barcode, sertar;
- 8000 nume de articole, 8 departamente, 5 grupe fiscale, 25 operatori;
- memorie fiscala stocheaza 1880 rapoarte pe 4 grupe fiscale;
- dimensiuni 172 x 165 x 67 mm, greutate 0.610 Kg;
- 29 caractere la nume de articol, 2 ecrane -16 caractere alfanumerice;
- 2 role 35 + 20 mm cu diametrul max. de 60mm.

629

- alimentare la retea 220V , interfete PC, cantar, barcode, sertar;
- 8000 nume de articole, 8 departamente, 5 grupe fiscale, 25 operatori;
- memorie fiscala stocheaza 3000 rapoarte pe 4 grupe fiscale;
- dimensiuni 172 x 165 x 67 mm, greutate 0.610 Kg;
- 29 caractere - nume articol, 2 ecrane albastre luminate alfanumerice;
- 2 role 35 + 20 mm cu diametrul max. de 60mm.
- GRATUIT software pentru programare articolelor in casa de marcat
- GRATUIT driver pentru conectarea ca IMPRIMANTA fiscala

629

- 2100 articole (optional pana la 10.000); 8 departamente;
- adaptor DC 12V/2A; acumulator Li-Ion 7,4V/2A;
- jurnal Electronic pt rola jurnal;
- imprimanta termica cu mecanism Easy-Load;
- consumabile: rola termica, 57mm/30 m;
- dimensiuni :220/165/80 mm; greutate :0,690 kg;
- interfata conectare pt.:PC/cantar/scaner, sertar de bani.
- GRATUIT software pentru programare articolelor in casa de marcat
- GRATUIT driver pentru conectarea ca IMPRIMANTA fiscala

624

- 2100 nume de articole care se pot programa in memorie;
- interfete de conectare cu PC, cantar, citiror cod bare;
- 18 caractere la nume de articol, greutate 1,5Kg;
- A500 este cu jurnal electronic, rola 57mm/30m;
- A500 D este cu jurnal pe rola, 2 role de 27,5mm/20m;
- logo programabil.
- driver pentru functionare ca Imprimanta Fiscala oferit GRATUIT
- software programare articole oferit GRATUIT

721

- adaptor AC/DC 12V/2A, acumulator intern (pt.A600) Li-Ion 7,4V;
- 2100 (10.000 optional) articole se pot programa in memorie;
- optional functii extinse de conectivitate pt USB, GPRS, RFID, Bluetooth;
- 2 porturi RS232 pentru conectare cu PC, cititor cod bare, cantar;
- sistem de incarcare a hartiei de tip Easy Load;
- logo programabil, greutate 0.80 Kg.
- driver pentru functionare ca Imprimanta Fiscala oferit GRATUIT
- software programare articole oferit GRATUIT

725

- alimentare 220Vca/50Hz prin adaptor 7.5V/3.5A; acumulator NiMH-6V/1600mA;
- 5000 articole, 20 departamente cu 30 carcatere pentru denumire pret, gr.fiscala;
- 2 role termice, 20+35mm / 16m;
- 5 grupe fiscale plus alte 8 taxe programabile si 20 operatori;
- 2 afisaje pentru operator 2x16 caractere si client 1x16 caractere;
- 30 caractere pentru denumire articol;
- dimensiuni: 210/195/70 mm, greutate :0.700 kg;
- interfete RS232: PC, cantar, cititor cod bare.

870

- alimentare: Adaptor DC 7,5VV/3,5A; acumulator NiMH-6V/1300mA;
- 5000 articole, 20 departamente, 5 grupe fiscale si 20 operatori;
- o rola termica: 57mm lat/ 40mm diametru;
- 2 afisaje pentru operator 2x16 caractere si client 1x16 caractere;
- 30 caractere pentru denumire articol;
- dimensiuni: 210/195/70 mm; greutate :0.700 kg;
- interfete RS232: PC, cantar, cititor cod bare.

870
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Nota !
 Preturile din prezenta oferta nu sunt conditionate de incheierea unui contract de
service cu abonament lunar.
 Serviciile sunt oferite gratuit pentru Municipiul Bucuresti si localitatile limitrofe.
 Pentru informatii suplimentare ne puteti contacta la nr. de telefon 0731.554.555;
021.430.53.15 sau ne puteti scrie pe adresa de e-mail office@zeusservice.ro.

Dosarul pentru obtinerea seriei fiscale trebuie sa contina urmatoarele:
















De la firma dvs:
- Copie dupa Codul Unic de Inregistrare (CUI);
- Copie dupa Certificat de Inregistrare Fiscala (CIF) – doar in cazul firmelor platitoare de
TVA;
- Copie dupa dovada punctului de lucru unde va functiona casa de marcat (contract
inchiriere, comodat, vanzare-cumparare, certificat constatator. In situatia in care casa de
marcat va functiona la sediul social, acest act nu mai este necesar;
- Copie dupa Actul Constitutiv;
- Copie dupa BI/CI al administratorului;
- Declaratie pe propria raspundere in cazul in care casa de marcat se va utiliza in regim
ambulant/volant. In acest caz trebuie sa existe in Actul Constitutiv (pentru Bucuresti) sau
Certificatul Constatator (pentru Ilfov) unul din urmatoarele coduri CAEN: 4779, 4781, 4782,
4789, 4791 sau 4799.
- Stampila societatii.
De la noi:
- Copie dupa factura si chitanta prin care se va face dovada achizitionarii casei de marcat;
- Copie dupa avizul de distributie si service pentru modelul achizitionat;
- Copie dupa certificatul de garantie;
- Copie dupa procesul verbal de sigilare a casei de marcat;
- Doua exemplare a cererii tip pentru atribuirea nurmarului de ordine a seriei fiscale.

Deoarece stim ca timpul dvs. este pretios va oferim serviciul de
Depunere si Ridicare a dosarului pentru obtinerea Seriei Fiscale (cost
suplimentar de 62.5 lei + TVA) pentru care veti primi si factura fiscala
aferenta sumei platite.

