L A N

PC

T E L E K O M U N I K A C E

www.lpt.cz

LPT System, s.r.o.
Jasenická 1734
755 01 Vsetín
Česká republika
Tel.: 571 410 432
Fax: 571 410 433
E-mail: EET@LPT.CZ

VX 520 BASIC – 6.990,- bez DPH
50PLU, bez možnosti připojit periferie, LAN, ZDROJ, Bezkontaktní platby, 49 mm tiskárna, BEZ
baterie
VX 520 – 9.990,- bez DPH
neomezený počet PLU, s možnosti připojit periferie, LAN, ZDROJ, Bezkontaktní platby, 49 mm
tiskárna, BEZ baterie
VX 520 – 12.990,- bez DPH
neomezený počet PLU, s možnosti připojit periferie, GPRS (roční předplatné), LAN, ZDROJ,
Bezkontaktní platby, 49 mm tiskárna, BEZ baterie
VX 520 – 15.990,- bez DPH
neomezený počet PLU, s možnosti připojit periferie, LAN, GPRS (roční předplatné), ZDROJ,
Bezkontaktní platby, 49 mm tiskárna, baterie je součástí

EET pokladna VX520 je unikátní řešení, které nahradí většinu současných zařízení ve
vašem provozu, a to bez měsíčních poplatků včetně cloudového portálu ZDARMA.
Jde o kombinaci registrační pokladny s plnohodnotným platebním terminálem a
tiskárnou účtenek. Navíc má silikonové nožičky pomocí nichž skvěle sedí na pultě a tím
napomáhá pohodlnému ovládání. Splňuje podmínky zákona o EET
Registrační pokladna s jednoduchým a intuitivním ovládáním, ergonomického
designu s malými rozměry.
Plnohodnotný platební terminál s jednoduchým ovládáním. Akceptuje platební karty
(VISA, MasterCard, Maestro).
Termo tiskárna účtenek je díky vysoké rychlosti vhodná do provozoven s větším
počtem tištěných účtenek.
Základní výhody:
Bez měsíčních paušálů
Počet PLU – BASIC-50, ostatní modely neomezeno
Cloudový portál FiskalPRO zdarma*
Možnost akceptace platebních karet, za velmi výhodných podmínek a bez paušálů**
Možnost akceptace elektronických stravenek
Využití platební funkce není podmínkou a nemá vliv na cenu
Kromě modelu BASIC možnost připojení periferií (scanner čárových kódů, pokladní
šuplík, programovatelná klávesnice)
Prodej v různých sazbách DPH
Připojení LAN (ethernet), pro verze GPRS je součástí SIM karta s datovým tarifem na
rok zdarma
Podle modelu FiskalPRO připojení LAN (ethernet), WiFi nebo GPRS
* Pro jedno zařízení FiskalPRO pod jedním účtem
** Funkce platby platební kartou je na terminálu deaktivována a terminál v základním provedení
funguje pouze jako registrační pokladna. Pro aktivaci platební funkce na terminálu kontaktujte
Vašeho prodejce, který Vám aktivaci zařídí. Transakční poplatek je max. 1,9% za platby kartou
(při platbě v hotovosti žádný poplatek není) minimálně však 1,95 Kč. Pokud bude měsíční součet
těchto poplatků nižší než 220 Kč, bude rozdíl do této výše doúčtován platebním operátorem, který
funkci platebního terminálu zajišťuje.
Tento terminál není závislý na Vaší bance, veškeré operace řeší platební operátor a následně
zasílá platbu na Váš účet u jakéhokoliv bankovního ústavu.

Funkcionalita:
Rychlý prodej na daňové skupiny
Prodej přes PLU – položky
Založení PLU přímo na FiskalPRO nebo na cloudovém portále
Platba hotově, kartou, stravenkami
Úhrada v cizí měně (přepočet nastaveným kurzem)
Cloudový portál FiskalPRO
Vzdálená správa FiskalPRO
Statistiky prodeje na portále FiskalPRO na 1 rok ZDARMA
Záloha dat a nastavení celého zařízení
Aktivace přijímání platebních karet
Službu je možné aktivovat po podepsání a schválení přiložené “Žádosti o poskytování
platebních služeb prostřednictvím platebního terminálu”.
https://www.youtube.com/channel/UCPTYR74HNZatwgkmKQp3_TA
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VX 675 BASIC GSM – 9.990,- bez DPH
50PLU, bez možnosti připojit periferie, GPRS, ZDROJ, Bezkontaktní platby, 40 mm tiskárna,
baterie
VX 675 WiFI/Bluetooth BASIC – 9.990,- bez DPH
50PLU, bez možnosti připojit periferie, LAN/Bluetooth, ZDROJ, Bezkontaktní platby, 40 mm
tiskárna, baterie
VX 675 GSM – 12.990,- bez DPH
neomezený počet PLU, s možnosti připojit periferie, GPRS (roční předplatné), LAN, ZDROJ,
Bezkontaktní platby, 40 mm tiskárna, baterie
VX 675 WiFI/Bluetooth – 12.990,- bez DPH
neomezený počet PLU, s možnosti připojit periferie, LAN/Bluetooth, ZDROJ, Bezkontaktní
platby, 40 mm tiskárna, baterie
doporučené příslušenství: Dobíjecí základna – 1.890,- bez DPH

EET pokladna VX675 je unikátní řešení, které nahradí většinu současných zařízení ve
vašem provozu, a to bez měsíčních poplatků včetně cloudového portálu ZDARMA.
Jde o kombinaci registrační pokladny s plnohodnotným platebním terminálem a
tiskárnou účtenek. Navíc má silikonové nožičky pomocí nichž skvěle sedí na pultě a tím
napomáhá pohodlnému ovládání. Splňuje podmínky zákona o EET
Registrační pokladna s jednoduchým a intuitivním ovládáním, ergonomického
designu a patří svými rozměry k nejmenším na trhu. Vejde se pohodlně i do dlaně.
Baterie se dobíjí přes standardní micro USB nabíječku (kabel).
Plnohodnotný platební terminál s jednoduchým ovládáním. Akceptuje platební karty
(VISA, MasterCard, Maestro).
Termo tiskárna účtenek je díky vysoké rychlosti vhodná do provozoven s větším
počtem tištěných účtenek a vzhledem k velikosti je vhodná i do terénu ( taxi služby,
kurýr, restaurace ap.)
Základní výhody:
Unikátní zařízení pro EET
Bez měsíčních paušálů
Počet PLU – BASIC-50, ostatní modely neomezeno
Cloudový portál FiskalPRO zdarma*
Možnost akceptace elektronických stravenek
Využití platební funkce není podmínkou a nemá vliv na cenu
Kromě modelu BASIC možnost připojení periferií (scanner čárových kódů, pokladní
šuplík, programovatelná klávesnice)
Prodej v různých sazbách DPH
Připojení LAN (ethernet), Pro verze GPRS je součástí SIM karta s datovým tarifem na
rok zdarma
Podle modelu FiskalPRO připojení LAN (ethernet), WiFi nebo GPRS
* Pro jedno zařízení FiskalPRO pod jedním účtem
** Funkce platby platební kartou je na terminálu deaktivována a terminál v základním provedení
funguje pouze jako registrační pokladna. Pro aktivaci platební funkce na terminálu kontaktujte
Vašeho prodejce, který Vám aktivaci zařídí. Transakční poplatek je max. 1,9% za platby kartou
(při platbě v hotovosti žádný poplatek není) minimálně však 1,95 Kč. Pokud bude měsíční součet
těchto poplatků nižší než 220 Kč, bude rozdíl do této výše doúčtován platebním operátorem, který
funkci platebního terminálu zajišťuje.
Tento terminál není závislý na Vaší bance, veškeré operace řeší platební operátor a následně
zasílá platbu na Váš účet u jakéhokoliv bankovního ústavu.

Funkcionalita:
Rychlý prodej na daňové skupiny
Prodej přes PLU – položky
Založení PLU přímo na FiskalPRO nebo na cloudovém portále
Platba hotově, kartou, stravenkami
Úhrada v cizí měně (přepočet nastaveným kurzem)
Cloudový portál FiskalPRO
Vzdálená správa FiskalPRO
Statistiky prodeje na portále FiskalPRO na 1 rok ZDARMA
Záloha dat a nastavení celého zařízení
Aktivace přijímání platebních karet
Službu je možné aktivovat po podepsání a schválení přiložené “Žádosti o poskytování
platebních služeb prostřednictvím platebního terminálu”.

https://www.youtube.com/watch?v=vdVyCTaK_B4

