
Revoluce v EET – kompletní EET řešení od Dotykačky od pouhých 2.994 Kč!!! 

Jednorázově, bez dalších poplatků, bez paušálu a závazků. 

 

Dovolujeme si Vás seznámit s nejnovější nabídkou od našeho obchodního partnera firmy Dotykačka 

s.r.o. 

Nyní má naprosto nejlepší nabídky pro všechny podnikatele na trhu – jak zařízení HW, tak i aplikace 

SW. Může tedy bez obav konkurovat všem jiným poskytovatelům včetně bank a mobilních operátorů. 

 

Nejnovější nabídka obsahuje dotykový tablet 8“,  přenosnou tiskárnu 58mm a aplikaci EET Dotykačka. 

Podmínky a informace o  nově zavedené licenci ZADARMO 

Licence je v nabídce od 21.2. 2017 a je možné ji zakoupit pouze s akčními vybranými sadami 

Dotykačka (Mobilní, Mobilní s 80mm tiskárnou, Univerzální, a verze i se zákaznickými displeji) v tuto 

chvíli po omezenou dobu se slevou 41% na HW. 

Licence Zadarmo je aplikace, fiskalizační nástroj – kdy zvolíte DPH, z  posledních 8 textů text položky, 

zadáte počet kusů a cenu, odešlete na FÚ a vytisknete účet. Jedná se o licenci pro 1 uživatele, 

s podporou jen manuál.dotykacka.cz, bez vzdálené správy a s možností storna  účtu. 

Jako bonus do 31.3. 2017 bude zákazníkům místo licence Zadarmo fungovat plnohodnotně licence 

Snadno včetně vzdálené správy. Poté  budou zákazníkům  zachovány jen výše uvedené funkcionality 

licence Zadarmo.  

Pro úplnost uvádíme ještě stručný přehled nabízených systémů: 

1) Spolehlivý pokladní systém licence Naplno - všechny funkce Dotykačky - 80% funkcí profesionálních 

pokladních systémů za 40% ceny - cena 590 Kč/měs, sleva až 30% při předplatném.  
Je především určen pro ty, kteří chtějí mít své podnikání, prodej, EET, zaměstnance a sklady plně 
pod kontrolou. Pro ty, kteří mají stovky a tisíce produktů, které chtějí evidovat. Vše v jedné ceně, bez 

dalších poplatků a bez závazků.  

  

2) Spolehlivý pokladní systém licence Snadno - všechny funkce Dotykačky vyjma skladů a hromadných 

importů a exportů - cena 289 Kč/měs  

Je především určen  pro ty, kteří chtějí mít své podnikání, prodej, EET, zaměstnance plně pod 

kontrolou. Pro ty, kteří mají desítky a stovky, které chtějí evidovat.  Vše v jedné ceně, bez dalších 

poplatků a bez závazků.  

  

3) Spolehlivá EET aplikace Zadarmo  
Je především určena pro ty, kteří  vše nechali na poslední chvíli, nevěří, že bude EET dlouhodobě 

platit, nechtějí zatím měnit nastavené procesy evidence jejich prodeje a podnikání, nechtějí evidovat 

prodávané produkty,......  

  

4) Spolehlivý hardware za dotované ceny - jen do vyprodání zásob - sleva 41% a 50%  

4.1) Pro ty, kteří chtějí extra výhodné, exklusivní, dotované, nízké ceny....  

Cenové příklady:   

4.1.1) Sada Mobilní = tablet 8´´ a přenosná tiskárna 58 mm za 2.944 Kč nebo 2.495 Kč (při licenci 

Naplno na nejméně 12 měsíců)  



4.1.2) Sada Mobilní s 80 mm tiskárnou = tablet 8´´ a tiskárna 80 mm za 3.534 Kč nebo 2.995 

Kč (při licenci Naplno na nejméně 12 měsíců)  

4.1.3) Sada Univerzální = dotyková pokladna 14´´ , stojan a tiskárna 80 mm za 5.894 Kč nebo 

4.995 Kč (při licenci Naplno na nejméně 12 měsíců)  

4.1.4) platí i pro sady se zákaznickým displejem - zákaznický displej navíc za 2.950 nebo 2.5000 Kč (při 

licenci Naplno na nejméně 12 měsíců)  

4.1.5) stojánek k 8´´ tabletu za 490 Kč  
 

Pokud jste se ještě nerozhodli, nebo vše nechali na poslední chvíli, máte nyní ještě jedinečnou možnost 

zvolit nejlevnější možné řešení na trhu. 

 

 


