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Szanowni Państwo

Zapraszamy do zapoznania się z naszą szeroką ofertą dotyczącą kompleksowego wyposażenia sklepów
w urządzenia  fiskalne,  sprzęt  komputerowy,  oprogramowanie  oraz  inne  urządzenia  i  elementy  niezbędne
do prowadzenia działalności handlowej i magazynowej.

Jesteśmy firmą istniejącą na rynku od 1995 roku.  Od początku naszej działalności  wyposażamy sklepy
w kasy  i  drukarki  fiskalne  oraz  różnego  rodzaju  sprzęt,  akcesoria  i  inne  niezbędne  towary  potrzebne
do funkcjonowania sklepu.

W  2004  roku  podjęliśmy  współpracę  z  firmą  INSOFT  i  od  tego  czasu  integrujemy  systemy
kasowo-komputerowe na bazie programu PC Market i PC POS. Nasi klienci to członkowie różnych sieci między
innymi "Lewiatan Razem", "Groszek", "Nasz Sklep" ale także w przeważającej ilości inne sklepy zarówno sieciowe
jak i indywidualne.

Nasza  oferta  to  przede  wszystkim  wysokiej  jakości  produkty  firmy  ELZAB,  której  jesteśmy
"Platynowym 1" partnerem. Jako jedyna firma w województwie lubelskim i jedna z nielicznych w kraju posiadamy
uprawnienia serwisu fabrycznego a wymianę pamięci fiskalnej w kasie lub drukarce fiskalnej wykonujemy w ciągu
jednego dnia roboczego.

Posiadamy również stosowne umowy handlowo-serwisowe z większością pozostałych dostawców sprzętu
fiskalnego, komputerowego, wagowego i innych elementów niezbędnych do funkcjonowania sklepu.
Wśród dostawców, z którymi ściśle współpracujemy są firmy:

• ELZAB, NOVITUS, POSNET, EMAR, ACLAS
• HONEYWELL, CAS, DIGI, ELO, ZEBRA,
• PayTel. Polskie ePłatności, Elavon, iPOS
• CENCERT,
• TEC-TOSHIBA, KONCEPT-L, ACTION, ELTROX i inni

Dlaczego BOX-PLAN !?
• Przeprowadzamy  sprawnie  informatyzację  sklepów  i  marketów  spożywczych  (kompleksowa  obsługa

wraz ze wsparciem technicznym przy uruchomieniu)
• Wykonujemy, serwisujemy i konserwujemy instalacje monitoringu CCTV
• Generujemy certyfikaty kluczy bezpiecznego podpisu elektronicznego
• Obszar  terytorialny  wykonywanych  usług  to  woj:  mazowieckie,  podlaskie,  lubelskie,  podkarpackie

i świętokrzyskie
• Potencjał  osobowy  do  realizacji  projektów  to  9-ciu  doświadczonych  serwisantów  –  instalatorów

(od 4 do 25 lat pracy)
• W naszych oddziałach Chełm, Lublin, Hrubieszów jest do nabycia od ręki znakomita większość asortymentu

towarowego naszych partnerów

Naszym atutem jest to że posiadamy:
• Stabilną i doświadczoną kadrę specjalistów handlu, serwisu i informatyzacji
• Wieloletnie doświadczenie w zakresie wdrożeń i szkolenia dorosłych
• Szybki, dostępny, profesjonalny i niezawodny serwis
• Wysoki potencjał kadrowo-techniczny, niezbędny w realizacji każdego zadania
• Pozytywną  ocenę  naszej  pracy  przez  wielu  naszych  klientów  i  dostawców  wraz  ze  stosownymi

rekomendacjami

Mając na uwadze fakt,  że także Państwo możecie  być naszymi  klientami,  chętnie  podejmiemy kolejne
wyzwania z  zakresu informatyzacji  i  wyposażenia  Państwa sklepów.  Jednocześnie  deklarujemy,  że dopasujemy
naszą ofertę w taki sposób aby powodowała dalsze, stałe podnoszenie rentowności i zaspakajanie Państwa potrzeb.

Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje i chętnie odpowiemy na Państwa pytania.

Z poważaniem
Lucjan Czuż
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URZĄDZENIA 
FISKALNE
W swojej  ofercie  posiadamy kasy  i  drukarki
fiskalne  największych  polskich  producentów
m.in. ELZAB, POSNET, NOVITUS.

Jako jedyna firma w województwie lubelskim
i jedna  z  nielicznych  w  kraju  posiadamy
uprawnienia  serwisu  fabrycznego  ELZAB
a wymianę  pamięci  fiskalnej  w  kasie  lub
drukarce  fiskalnej  wykonujemy  w  ciągu
jednego dnia roboczego.
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LEGALIZACJA WAG
• Przeprowadzamy  legalizację  wag

elektronicznych
• Na  czas  legalizacji  udostępniamy  wagę

zastępczą
• Po  wykonaniu  wzorcowania  i legalizacji

dostarczamy wagę do Państwa firmy

Ponadto posiadamy w ciągłej sprzedaży pełen
asortyment wag zarówno legalizowanych jak
i nielegalizowanych.

MATERIAŁY 
EKSPLOATACYJNE
Pełen  asortyment  materiałów
eksploatacyjnych  do  urządzeń,  które
posiadamy  w  naszej  ofercie  jak  również
szereg innych. Wsród nich oferujemy między
innymi:

• wszelkiego rodzaju rolki kasowe,
• taśmy do metkownic,
• samoprzylepne etykiety termiczne,
• wałki barwiące do metkownic,
• taśmy barwiące do drukarek,
• tonery do drukarek laserowych,
• i wiele innych...

AKCESORIA
• Szuflady kasowe
• Metkownice
• Liczarki banknotów i bilonu
• Testery banknotów
• Niszczarki dokumentów
• Kalkulatory
• Czytniki kodów kreskowych
• Kolektory danych
• Krajalnice
• i wiele innych...

PODPIS 
ELEKTRONICZNY
Świadczymy  usługi  certyfikacyjne  polegające
na wystawianiu kwalifikowanych certyfikatów.

Certyfikat  kwalifikowany  umożliwia  składanie
bezpiecznego  podpisu  elektronicznego  i  jest
elektronicznym  dowodem  tożsamości  osoby,
która się nim posługuje.

Wystawienie  certyfikatu,  trwa  w  typowych
przypadkach tylko kilkanaście minut.

KOMPUTERY 
I AKCESORIA
Oferujemy  komputery  stacjonarne
przeznaczone na serwer lub stanowisko POS.
Posiadamy  również  w  swojej  ofercie
komputery poleasingowe w dobrym stanie, na
które  udzielamy  własnej  3-miesięcznej
gwarancji.  Zapewniają  one  zadowalający
komfort pracy na stanowisku sprzedaży przy
zachowaniu bardzo atrakcyjnej ceny.

Oferujemy również komputery POS, monitory
dotykowe,  zasilacze  awaryjne UPS,  listwy
zasilające, myszy, klawiatury, głośniki.

BOX-PLAN
Przedsiębiorstwo Usługowo-Doradcze

BEZPIECZNE ZAKUPY

SKLEP ON-LINE
www.wyposazeniefirm.pl

MONITORING
(CCTV)
Oferujemy  także  sprzęt  do  monitoringu
wizyjnego  CCTV.  Wyceniamy,  wykonujemy
i serwisujemy instalacje CCTV.

Sporządzimy dla Państwa ofertę w dowolnej
konfiguracji  i  w trzech wariantach cenowych
i funkcjonalnych.

TERMINALE 
PŁATNICZE

Prowadzimy  również  wynajem  terminali
płatniczych.
Terminal,  który  mamy  w  ofercie  daje
możliwość korzystania z wielu usług:

• Akceptacja kart płatniczych
• Doładowania telefonów
• Płatności za rachunki

OPROGRAMOWANIE
Jesteśmy partnerem handlowym firm INSOFT,
INSERT i ASSECO WAPRO.

Programy  i  uaktualnienia  jakie  posiadamy
w swojej ofercie to między innymi:

• PC-Market
• PC-POS
• SUBIEKT GT
• RACHMISTRZ GT
• REWIZOR GT
• WF-Mag
• WF-KaPeR
• WF-FaKir
• Programy antywirusowe
• Systemy operacyjne
• i inne…
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OFERTA – URZĄDZENIA FISKALNE

Lp Nazwa Ilość Cena
detaliczna
netto za 1

szt.

Rabat
%

Cena netto
po rabacie

za 1 szt.

Cena
brutto po
rabacie

1 Kasa fiskalna ELZAB Mini Online LAN 
WiFi

1 1.390,00 5 1.320,50 1.624.22

2 Kasa fiskalna ELZAB Mini Online GPRS
/ dostęp do internetu na 12 m-cy gratis /

1 1.489,00 5 1.414,55 1.739,90

3 Kasa fiskalna ELZAB K10 Online WiFi 1 1.490,00 3 1.445,30 1.777,72

4 Kasa fiskalna ELZAB K10 Online GPRS
/ dostęp do internetu na 12 m-cy gratis /

1 1.589,00 3 1.541,33 1.895,84

5 Kasa fiskalna Posnet Mobile Online 
WiFi

1 1.499,00 3 1.454,03 1.788,46

6 Kasa Fiskalna Posnet Mobile GPRS 
/ dostęp do internetu na 80 m-cy /

1 1.899,00 3 1.842,03 2.265,70

7 Kasa fiskalna Novitus Nano Online + 
moduł WiFi

1 1.425,00 3 1.382,25 1.700,17

8 Kasa fiskalna Novitus Nano Online 
GPRS / dostęp do internetu na 24 m-ce /.

1 1.590,00 3 1.542,30 1.897,03

9 Kasa fiskalna Novitus Nano II Online 
WiFi

1 1.490,00 3 1.445,30 1.777,72

10 Kasa fiskalna Novitus Nano II Online 
GPRS / dostęp do internetu na 24 m-ce /.

1 1.690,00 3 1.639,30 2.016,34

KOSZT WDROŻENIA, SZKOLENIA I FISKALIZACJI

100,00 zł. netto / 123,00 zł. brutto

za 1 urządzenie fiskalne

                                                                 

UWAGI:

- przy zakupie kasy online przysługuje Państwu zwrot 700,00 zł brutto za 1 urządzenie.
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PODSTAWOWE DANE OFEROWANYCH URZĄDZEŃ

1. ELZAB MINI ONLINE

     ELZAB Mini ONLINE to propozycja dla poszukujących prostej w 

obsłudze kasy fiskalnej z możliwością bezpośredniego podłączenia wielu 

urządzeń zewnętrznych.

Mała, prosta w obsłudze kasa z wydajnym akumulatorem. Dedykowana 

zarówno dla małych placówek handlowych, jak i punktów usługowych. 

Przeznaczona do pracy stacjonarnej oraz w terenie.

Wyposażona w złącze LAN, posiada możliwość rozszerzenia o opcjonalnie montowany moduł 

komunikacji bezprzewodowej (Bluetooth/ WiFi lub Bluetooth/ GPRS), który możesz wykorzystać do 

komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas. Moduł to dodatkowe akcesorium, w które doposażysz kasę 

w dowolnym momencie. 

2. ELZAB K10 ONLINE

.  

     Mobilna kasa fiskalna ONLINE z dotykową, kontekstową klawiaturą 

zapewniającą intuicyjną obsługę. ELZAB K10 ONLINE BT/ WiFi/ EX to kolejna 

kasa z najpopularniejszej na rynku linii mobilnych kas dotykowych ELZAB K10. 

Dedykowana zarówno do pracy stacjonarnej jak i w terenie, w usługach oraz 

małych placówkach handlowych 

3. POSNET MOBILE ONLINE

     

     najmniejsza kasa fiskalna ONLINE na rynku, z którą udasz się w dowolne 

miejsce, by sprzedać swoje usługi lub produkty.

Teraz dodatkowo została wyposażona w bezprzewodowe interfejsy 

komunikacyjne.  Do wyboru użytkownika jest wersja z WiFi/Bluetooth lub ze 

zintegrowanym modemem GPRS i kartą SIM. 
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4. NOVITUS NANO ONLINE

     

     NANO online to wszechstronna kasa, dedykowana zarówno do pracy 

stacjonarnej jak i w terenie, w usługach oraz średnich i małych placówkach 

handlowych. Zaufaj marce, używanej przez ponad 900 000 użytkowników. Jest to 

najmniejsza kasa fiskalna w ofercie NOVITUS, która jednocześnie obsługuje 
komunikację z Centralnym Repozytorium Kas (CRK).

5. NOVITUS NANO II ONLINE

 Następca najpopularniejszej i najczęściej sprzedawanej na polskim rynku kasy 

fiskalnej Novitus NANO. Doskonałe rozwiązanie zarówno w sprzedaży mobilnej 

jak i na tradycyjnym stanowisku sprzedaży. Model zachował najlepsze cechy 

pierwowzoru, czyli niewielkie rozmiary i ergonomiczny kształt, wodoodporną 

podświetlaną klawiaturę. Jednak nowy design i dodatkowe klawisze funkcyjne to 

szybsza i wygodniejsza obsługa oraz bardziej intuicyjna praca. Busy, 

wypożyczalnie, gabinety lekarskie, parkingi, gabinety kosmetyczne, sklepy - kasa NANO II zawsze 

dostosuje się do prowadzonego biznesu.
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