
Oferta na sprzedaż grupową 
urządzeń fiskalnych

Oferent:
CAPSLOOK Maciej Koziejko
ul. Wolności 3b
58-350 Mieroszów

 

Proponujemy sprzedaż urządzeń fiskalnych marki                              – trzy modele do wyboru.

minimalna ilość – 15 sztuk (dla wszystkich członków Związku, bez względu na model kasy) 

Elzab K10 –  brutto 

Elzab Mini 511 –  brutto

Elzab Mini E –  brutto 

 

Podana kwota jest ceną końcową i zawiera: 

przygotowanie dokumentów do zwrotu z Urzędu Skarbowego

Zamówienia należy składać drogą mailową lub telefoniczną do 12 grudnia 2014 r. 

e-mail: 
tel.: 

Zapraszamy do kontaktu!

Z chęcią odpowiemy na wszystkie Państwa pytania.

1249 zł

979 zł

1199 zł

MINUS zwrot z Urzędu Skarbowego – do 700 zł

ü
ü
ü
ü
ü

koszt przywozu urządzeń do placówki medycznej 

szkolenie dla personelu - 1 h

fiskalizację

przygotowanie dokumentów zgłoszeniowych do Urzędu Skarbowego

kontakt@capslook.eu
74 845 8116

Oferta dla:
Dolnośląski Związek Lekarzy Rodzinnych
- Pracodawców
ul. Dobrzańska 13/2
54-153 Wrocław

CAPSLOOK Maciej Koziejko
ul. Wolności 3b
58-350 Mieroszów

tel. kom.: 607-505-694
tel/fax: 74-845-81-16 
kontakt@capslook.eu

www.capslook.eu
www.komputery-poleasingowe.pl



Nowoczesna, uniwersalna, dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i w terenie, w 
usługach oraz małych placówkach handlowych.

Przetestowana w różnych warunkach atmosferycznych, przystosowana do wielu środowisk pracy.

Wyposażona w elektroniczną kopię paragonów - wystarcza na 5 lat codziennej pracy.

Warte podkreślenia

ź solidna obudowa - wytrzymała na uszkodzenia 
mechaniczne

ź dotykowa klawiatura - prosta obsługa, 
intuicyjne rozwiązania znane z telefonów 
komórkowych, obsługa nawet w zimowych 
rękawicach

ź wyposażona w smycz - łatwa do przenoszenia
ź przyjemna w dotyku, antypoślizgowa obudowa 

ułatwiająca trzymanie w ręku i stabilną pracę 
na ladzie (możliwość zamontowania do 
podłoża)

ELZAB K10



ELZAB Mini to mała i prosta w obsłudze kasa, idealna dla usługodawców i małych placówek 
handlowych.

Kasa przygotowana jest do sprzedaży m.in. usług lekarskich, prawniczych, weterynaryjnych.

Umożliwia wprowadzenie na paragonie NIP nabywcy, zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 2013 r.

Kasa posiada udogodnienia funkcjonalne przygotowane z myślą o użytkownikach wystawiających 
powtarzające się w treści paragony.

ELZAB Mini (511 PLU)

Ma ergonomiczny kształt. Dzięki wysokiej jakości 
materiałów użytych do wykonania obudowy oraz 
braku wystających elementów np. klawiszy, 
urządzenie łatwo utrzymać w czystości.

Wykorzystane rozwiązania, mechanizmy i 
podzespoły gwarantują wysoką jakość i trwałość 
urządzenia przy zachowaniu niskiej ceny.



ELZAB Mini E

ELZAB Mini E to mała i prosta w obsłudze kasa z funkcją kopii elektronicznej, idealna dla 
usługodawców i małych placówek handlowych. 

Małe wymiary i waga oraz dodatkowe wyposażenie sprawiają, że może być użytkowana jako kasa 
stacjonarna, ale dzięki bardzo wydajnemu akumulatorowi Li-Ion idealnie sprawdzi się również w 
pracy mobilnej.

Umożliwia wprowadzenie na paragonie NIP nabywcy, zgodnie z regulacjami obowiązującymi od 
2013 r. (kasa z homologacją z 18.12.2013 r.)

Warte podkreślenia

ź dzięki funkcji easy load mechanizm drukujący 
pozwala na szybką wymianę papieru - wrzuć 
rolkę, zamknij pokrywę i drukuj

ź wydruk paragonów z prędkością 15 
wierszy/sekundę

ź wydajny akumulator Li-Ion umożliwia pracę bez 
zasilania sieciowego przez czas 10 godzin

ź długa rolka papieru (aż 40 m)
ź dwie opcje kolorystyczne


