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Szczecin, 27-01-2015 

 
 
Okręgowa Izba Radców Prawnych 
ul. Gen. Rayskiego nr 23/3 
70-442 Szczecin 
 
 

Oferta na zakup kas fiskalnych rekomendowanych dla osób świadczących usługi 
prawnicze – radców prawnych oraz adwokatów  

 
Kasa fiskalna Novitus Nano E łączy nowoczesne rozwiązania technologiczne  z prostą i intuicyjną 
obsługą urządzeń fiskalnych. 
Niewielki rozmiar, waga i wydajny akumulator pozwalają na wygodne korzystanie z urządzenia w 
dowolnym miejscu.  Kasa posiada wbudowaną kopię elektroniczną, która eliminuje konieczność 
przechowywania rolek kontrolnych wydrukowanych wcześniej paragonów. Pomimo bogatej 
funkcjonalności kasa jest wyjątkowo prosta, wręcz intuicyjna w obsłudze. Wysokiej jakości 
podzespoły zapewniają jej niezawodność na najwyższym poziomie.  
 
Nasza firma urządzeniami fiskalnymi zajmuje się od początku fiskalizacji tj. od roku 1993. Przez ten 
czas sprzedaliśmy, wdrożyliśmy i prowadzimy profesjonalny serwis ponad 5000 urządzeń 
fiskalnych. Jesteśmy autoryzowanym partnerem firmy Novitus .  
 
W ramach specjalnej oferty przygotowanej dla Okręgowej Izby Radców Prawnych w Szczecinie 
proponujemy: 
- gwarancję specjalnej ceny na urządzenie, zależną od daty zakupu 
- bezpłatne zaprogramowanie urządzenia 
- bezpłatne przeprowadzenie szkolenia z obsługi urządzenia 
- bezpłatną fiskalizację (termin do ustalenia z naszym serwisantem) 
- bezpłatne przygotowanie dokumentów do Urzędu Skarbowego 
- bezpłatny dojazd na terenie Szczecina 
 
Jednocześnie, zważywszy na krótki czas pozostały do 1 marca 2015 r. sugerujemy możliwość 
zorganizowania szkoleń grupowych dla użytkowników kas. Takie rozwiązanie jest bardzo 
korzystne, gdyż dużej grupie osób przekazane będą odpowiedzi na wszelkie nurtujące pytania. 
 
 

Z poważaniem 
 
Beata Fryska 
tel. 91 462 31 75 w. 303 
kom. 692 647 484 
email: bfryska@atssi.pl 
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NOVITUS NANO E - zakup kasy maksymalnie do 06.02.2015 r. - gwarancja 24 miesiące 
 

Opis 
Cena 

standardowa 
netto PLN 

Cena 
standardowa 
brutto PLN 

Rabat  
Cena 

specjalna 
netto PLN 

Cena 
specjalna 

brutto PLN 
Kasa Nano E  
 

 

1 290,00 1 586,70 12% 1 134,96 1 396,00 

 
 
 

NOVITUS NANO E - zakup kasy po 06.02.2015 r. - gwarancja 24 miesiące,  proszę pytać o 
dostępność 
 

Opis 
Cena 

standardowa 
netto PLN 

Cena 
standardowa 
brutto PLN 

Rabat  
Cena 

specjalna 
netto PLN 

Cena 
specjalna 

brutto PLN 
Kasa Nano E  
 

 

1 290,00 1 586,70 10% 1 160,97 1 428,00 

 

 
 
 
Ze względu na fakt, że obecnie zarówno Ministerstwu Finansów, jak i producentom kas bardzo 
ciężko oszacować faktyczne zapotrzebowanie rynku (mówi się o około 100 tys. kas do 
zainstalowania do dnia 1 marca 2015 r.) po raz kolejny może powtórzyć się sytuacja (zarówno z 
2011 jak i 2013 r.), że zabraknie najbardziej poszukiwanych modeli urządzeń, w tym oczywiście kas 
NOVITUS NANO E.  W związku z powyższą informacją sugerujemy możliwie szybkie podjęcie 
decyzji odnośnie wyboru urządzenia i jego zakupu. 
 
W przypadku chęci zapoznania się z pełną ofertą urządzeń fiskalnych zapraszam na naszą stronę 
www.atssi.pl. 
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Po dokonaniu zakupu i fiskalizacji w obowiązującym podatnika terminie przysługuje mu ulga za 
zakup kasy fiskalnej w wysokości 90% ceny urządzenia, jednak nie więcej niż 700 zł. 
 
 
 

Wyliczenie efektywnych ("z portfela") kosztów przy zakupie kasy NOVITUS NANO E w cenie 
specjalnej 1 396 zł (dla płatnika podatku VAT, płacącego podatek dochodowy wg skali liniowej): 

 
 

- cena kasy: 1 396,00 zł brutto 
- odliczenie podatku VAT: 261,04 zł 
- odliczenie podatku dochodowego (np. 19% od ceny 1 134,96 zł): 215,64 zł 
- odliczenie ulgi za zakup kasy: 700,00 zł 
- koszt końcowy „z portfela”: 219,32 zł 
 
 
Dla porównania przedstawiamy standardowe, wyjściowe ceny dla pozostałych Klientów: 
- kasa NANO E: 1.290,00 netto (brutto: 1.586,70 zł) 
- programowanie kasy, szkolenie z obsługi, fiskalizcja: 80,00 netto (brutto: 98,40 zł) 
- dodatkowy rok gwarancji: 100,00 zł netto (brutto: 123,00 zł) 
ŁĄCZNIE: 1.470 zł netto (brutto: 1808,10 zł) 


