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ДОГОВОРИ ЗА АБОНАМЕНТНА ТЕХНИЧЕСКА ПОДДРЪЖКА НА POS
СИСТЕМИ И ТЪРГОВСКО ОБОРУДВАНЕ (1 работно място)

Вариант 1
144,00 лева без ДДС за 12 месеца
Първоначално инсталиране и настройка на абонираната техника в обекта на абоната
на преференциална цена от 24,00 лева без ДДС за 1 работно място.
Безплатно инсталиране, настройка и обучение със абонираната техника и софтуер в
сервиза на КА-СЕРВИЗ.
Обучение на персонала за работа с инсталираната техника на място, в обекта на
абоната на преференциална цена от 24,00 лева без ДДС за започнат час.
Посещение на място при възникнал проблем до 24 часа, на преференциална цена
24,00 лева без ДДС.
Преференциална цена за 1 час труд при ремонт или обучение – 24,00 лева без ДДС.
Безплатни консултаций и поддръжка по телефона в работно време.
Безплатна онлайн отдалечена поддръжка в работно време.
10% отстъпка за абонамент на всяко следващо работно място.
5% отстъпка при последващо закупуване на допълнителна техника или софтуер.
Обслужване с предимство на абонираната техника в сервиза на КА-СЕРВИЗ.
(ремонтът рядко надвишава 1 час).

Вариант 2
280,00 лева без ДДС за 12 месеца
Безплатно първоначално инсталиране и настройка на абонираната техника в обекта
на абоната.
Обучение на персонала за работа с инсталираната техника на място, в обекта на
абоната.
2 броя безплатно посещение на място в обекта, при възникнал проблем или за
консултация за 1 работно място в рамките на договора.
2 броя безплатна профилактика и преглед на абонираната техника, (извършва се на 6
месеца) за1 работно място в рамките на договора.
Посещение на място при възникнал проблем до 4 часа, на преференциална цена
12,00 лева без ДДС, след изчерпване на безплатните посещения.
Преференциална цена за 1 час труд при ремонт или обучение – 12,00 лева без ДДС.
Безплатни консултаций и поддръжка по телефона в работно време.
Безплатна онлайн отдалечена поддръжка в работно време.
Осигуряване на оборотни устройства, ако е възможно и при нужда.
10% отстъпка за абонамент на всяко следващо работно място в обекта.
5% отстъпка при закупуване на допълнителна техника или софтуер.
Обслужване с предимство на абонираната техника в сервиза на КА-СЕРВИЗ.
(ремонтът рядко надвишава 1 час).
Вариант 3
60,00 лева без ДДС за 12 месеца
Безплатно инсталиране, настройка и обучение със абонираната техника и софтуер в
сервиза на КА-СЕРВИЗ .
Безплатни консултаций и поддръжка по телефона в работно време.
Безплатна онлайн отдалечена поддръжка в работно време.
Обслужване с предимство на абонираната техника в сервиза на КА-СЕРВИЗ.
(ремонтът рядко надвишава 1 час).
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Ценова листа на услуги свързани с подръжка на POS системи и
търговски софтуер за клиенти без абонаментен договор
No.

Наименование на услугата

Цена в лв.
без ДДС

1

Инсталиране и настройка на търговски софтуер МИСТРАЛ в офиса на
КА-СЕРВИЗ

50,00 лв.

2

Посещение на място в обекта на клиента за гр.София в работно време
на сервиза

50,00 лв.

3

Посещение на място в обекта на клиента за гр.София в извънработно
време на сервиза и празнични дни

100,00 лв.

4

Труд на започнат час в сервиза на КА-СЕРВИЗ

30,00 лв.

5

Труд на започнат час в обекта на клиента за гр.София в работно време
на сервиза

50,00 лв.

6

Труд на започнат час в обекта на клиента за гр.София в извънработно
време на сервиза и празнични дни

100,00 лв.

7
8
9

Профилактика (почистване) на компютърна конфигурация
Въвеждане на номенклатура в база данни (1 бр. артикул)
Въвеждане на номенклатура в база данни (1 бр. рецепта)

40.00 лв.
0,50 лв.
1,00 лв.

За клиенти без сключен договор за абонаментна поддръжка, КА-СЕРВИЗ не поема
ангажимент за консултаций по телефона или онлайн.
Едно работно място включва: един брой компютърна конфигурация (PS и
монитор), един брой баркод четец, един брой ел.везна, един брой етикетен или
кухненски принтер и търговски софтуер Mistral една лицензия - заедно и или поотделно.
Договорът за обслужване и таксата за Data SIM карта на фискално устройство
(касов апарат или фискален принтер) се заплащат отделно по ценоразпис на КАСЕРВИЗ.

За повече информация GSM: 0888-25-29-38 и GSM:0887-33-65-05

