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Mobilní pokladna Orange 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jednoduchá, přehledná a spolehlivá pokladna. Neomezeně 

položek, PLU a prodej na skupiny. 
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KASA FIK ORANGE 4G je spolehlivý terminál z nejkvalitnějších 

materiálů. Jednoduché zprovoznění a provoz bez dalších nákladů. 

Pokladny KASA FIK jsou ideální pro řemeslníky, provozovatele 

služeb, obchody, vinaře, restaurace i rychlé občerstvení.  

 

Nejprodávanější terminál se zabudovanou 58mm termo tiskárnou, 

vysokokapacitní baterií a nabíjecí základnou. Připojit můžete i 

mnoho příslusenství, jako je např. platební terminál SumUp. 

Záruka 2 roky. 

 

Plno funkcí s ověřenou aplikací KLASIK 

• Aplikace je Vaše – neplatíte paušály ani neobsahuje žádné 

skryté poplatky 

• Evidence tržeb v hotovosti i kartou 

• Vystavení faktury 

• Historie tržeb, účtenek, faktur 

• Pro plátce i neplátce DPH 

• Tisk účtenek s logem 

• Storno a refundace 

• Telefonická podpora 

• Zálohování a export dat 

• Aktualizace při změně legislativy zdarma 

• Neomezeně účtenek 

• Neomezeně položek v ceníku 

• Neomezeně zákazníků v databázi 

 

• Evidence pokladních příjmů a výdajů a stavu pokladny 

• Směny, denní i měsíční přehledy, uzávěrky 
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• Podpora cizích měn EUR/bar 

• Prodej pomocí produktových skupin, zavedených položek 

nebo i jako kalkulačka 

 

Balíček KASA FIK ORANGE obsahuje: 

• Pokladní terminál s 5.5′ dotykovou obrazovkou, mobilním 

datovým připojením, WiFi, Bluetooth 

• Dobíjecí základna 

• Originální pokladní aplikace KASA FIK KLASIK nebo 

PREMIUM 

• Rozšíření o množství příslušenství včetne platebního 

terminálu SumUp 

• Grance celoživotní legislativní připravenosti zdarma 

(změny DPH apod.) 

• Technická podpora online 

• Pokladní kotouček na začátek pro více jak 500 účtenek 

• Podrobný manuál v elektronické formě a na webu 

 

Rozšiřte KASA FIK ORANGE 4G o příslušenství: 

• Platební terminál SumUp 

• Čtečka čárových kódů 

• Nabíječka do auta 12V 
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CENÍK 
KLASIK PREMIUM 

7999 Kč bez DPH od 599 Kč měsíčně 

 

Neomezeně účtenek a až 2000 
položek v ceníku 

Neomezeně účtenek a položek 

Bez paušálních plateb Skladová evidence, odtěžování, 
receptury 

Zařízení s celoživotní licencí 
programu KASA FIK KLASIK 

Grafická mapa stolů, otevřené 
objednávky 

Detailní uzávěrky a přehledy pro 
plátce DPH 

Možnost více provozoven na 
jedné pokladně 

Pravidelné aktualizace zdarma Propojení pokladen nebo extra 
mobilní číšník ZDARMA 

Podpora 4G LTE mobilní sítě Online vzdálená správa a přehledy 
pokladny 

Velký návin kotoučku a 
prodloužená výdrž baterie 

Docházkový systém 

Telefonická technická podpora 
zdarma 

Okamžitá výměna zařízení, 
prioritní VIP telefonická podpora 

zdarma 
 


