
Сервиз Профинанс София 0888 728005 02 870 5657 

www.профинанс.com 

Търговски кантар Цена = 248.95лв.  

Касови апарати цени 29.01.2021 Промокод 29.Tremol, Datecs, Daisy 

Сервиз Профинанс София. 

Актуални предложения : Касови апарати цени.Купи 

Касов апарат Tremol, Datecs или Daisy Сервиз 

Профинанс София. 

 Публикувано на: 29.01.2021г 

 

Вижте предишната тема- Касови 

апарати цени 28.01.2021 Промокод 

28.Tremol, Datecs, Daisy Сервиз 

Профинанс София. 

 

Търговски кантар Цена = 248.95лв. Касови апарати цени 

29.01.2021 Промокод 29.Tremol, Datecs, Daisy Сервиз 

Профинанс София.  

Cash registers prices 29.01.2021 Promo code 29.Tremol, Datecs, 

Daisy Service ProFinance Sofia. 

http://профинанс.com/#Касов_апарат_Тремол
http://профинанс.com/актуално/kasovi-aparati-ceni-28-01.-2021g-promo-code-28.html
http://профинанс.com/актуално/kasovi-aparati-ceni-28-01.-2021g-promo-code-28.html
http://профинанс.com/актуално/kasovi-aparati-ceni-28-01.-2021g-promo-code-28.html
http://профинанс.com/актуално/kasovi-aparati-ceni-28-01.-2021g-promo-code-28.html
http://профинанс.com/


Ценови оферти касови апарати на промоция днес 

29.01.2021 

Търговски кантар до 15кг с заверка. /Профинанс сервиз - 

Electronic digital scale up to 15kg. with Metrological certification. 

 

Профинанс сервиз предлага ACS 6кг/15кг. Ниска 

цена за търговска везна. Този модел кантар е до 

15кг, и има метрологична заверка. 

Търговската везна е двуинтервална и ценоизчисляваща.Моделите АЦС търговски 

везни са с акумулаторна батерия. Кантарите имат и висок дисплей за клиента. 

Връзка с компютър. 

Цената включва метрологична заверка, акумулаторна батерия, адаптер за зареждане 

на търговски канатр до 15кг максимално тегло на стоката. 

Търговски кантар Цена = 248.95лв /Electronic digital scale up to 15kg. 

with Metrological certification./ 

На промоция днес 29.01.2021  

Касов апарат Тремол S25 

http://профинанс.com/electronna-vezna-acs15-bez-lokator.html
http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-S25-profinance-2021g.html
http://профинанс.com/electronna-vezna-acs15-bez-lokator.html


 

Нов модел касов апарат. Най малкия произведен от 

Tremol.  

Удобен лек и компактен. Носете го със себе си и издавайте касови бележка където и 

да сте. Издава Автоматично дневен отчет. Следователно отговаря на Наредба Н-18.. 

Цена = 210.99лв /Profinance D & D LTD cheap cash register S25 low price 

with contract for service support and fee SIM card for 12 months./ 

На промоция днес 29.01.2021  

Касов апарат Тремол М20 

 

Нов модел касов апарат отговаря на последните 

промени.  

http://профинанс.com/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-tremol-m20-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.html
http://профинанс.com/
http://профинанс.com/


Издава Автоматично дневен отчет. Тремол М20 е стационарен касов 

апарат.Предлага се за средно натоварени търговски обекти. Продава се с 

актуализиран фърмуер. Което показва че отговаря на изискванията от НАП.  

Цена 270.99лв 

На промоция днес 29.01.2021  

Стационарен касов апарат Тремол М23 

 

Нов модел касов апарат отговаря на последните 

промени. 

Издава Автоматично дневен отчет. Тремол М23 е стационарен касов апарат. 

Предлага се за по-натоварени от средно обичайното търговски обекти. Едно добро 

решение за повечето стационарни обекти. 

Цена = 326.99лв 

На промоция днес 29.01.2021  

Касови апарати Компакт S01. 

http://профинанс.com/


 

Малък мобилен касов апарат.  

Съобразен с изискванията от НАП. Издава Автоматичен дневен отчет. 

Цена = 205.99лв 

На промоция днес 29.01.2021  

Касови апарати ДП150. 

 

Стационарен касов апарат DP150.  

http://профинанс.com/kasov-aparat-datecs-dp-150-kl.html
http://профинанс.com/
http://профинанс.com/


Съобразен с изискванията от НАП. Издава Автоматичен дневен отчет. 

Цена = 257.99лв Сервиз Профинанс /Cheap cash register Datecs DP 150 

low price./ 

На промоция днес 29.01.2021  

Търговски кантар до 30кг с заверка. /Профинанс сервиз - 

Electronic digital scale up to 30kg. with Metrological certification. 

 

Профинанс сервиз предлага ACS 15/30кг. Ниска 

цена за търговска везна. Този модел кантар е до 

30кг, и има метрологична заверка. 

Търговската везна е двуинтервална и ценоизчисляваща.Моделите АЦС търговски 

везни са с акумулаторна батерия. Кантарите имат и висок дисплей за клиента. 

Връзка с компютър. 

Посочените цени за този електронен кантар включват метрологична заверка, 

акумулаторна батерия. Още адаптер за зареждане на търговски канатри от този 

модел теглещи до 30кг. 

Търговска везна Цена = 278.95лв /Electronic digital scale up to 30kg. 

with Metrological certification./ 

http://профинанс.com/


Търговски платформен кантар с заверка До 60кг, до 150кг, до 

300кг 

Търговски кантари до 60кг с платформа и заверена. 

Търговски платформени кантари до 150кг с заверка. 

Търговски кантар до 300кг платформа с размери 

45/60см. Кантара има акумулаторна батерия. 

 

Кантар до 40кг. Кантара няма заверка и на може да му бъде 

направена такава.  

Евтини кантари до 40кг за вътрешно измерване. 

Електронен кантар до 40кг. Кантара е за вътрешно премерване теглото на 

стоките.Ценоизчисляваща везна кантар максимален това 40кг. 



 

Кантар Цена = 94.99лв.Кантари до 40кг.Нетърговски кантар до 40кг 

макс./Electronic digital scale up to 40kg. without Metrological 

certification./ 

Платформени везни за вътрешно измерване. 

 

o Платформен Кантар до 100кг  

/Този кантар няма заверка/ 

o Платформен Кантар до 150кг  

/Този кантар няма заверка/ 

o Платформен Кантар до 300кг  

/Този кантар няма заверка/ 

http://профинанс.com/


Пререгистрация на касов апарат. Реална такса за поддръжка. 

Договор за касов апарат. 

Обадете ни се на GSM: 0888 728 005 запишете си час 

или заповядайте на място в нашия офис гр. София. 

ул.Иван Димитров Куклата, бл.53 Партер . За да 

направим актуализация на фърмуера и да работите 

спокойно с вашите касови апарати. 

Заедно с това можете да се възползвате и да подновите вашия договор 

за касов апарат. Платете вашата такса за поддръжка на касов апарат 

цена 115,20лв от сервиз Профинанс София. 

Таксата се заплаща всяка година и е задължителна съгласно Наредба Н-18.Не 

забравяйте да подновите вашия договор за касов апарат. Ако допуснете да изтече 

договора ви ще трябва да платите нещо като глоба за да бъде възстановена 

мобилната свързаност. Такса за Активиране на СИМ картата. За да бъде избегнато 

това неудобство заповядайте в нашия офис няколко дни преди изтчането на 

настоящия ви договор за сервизно обскужване. 

НОВИ МОДЕЛИ КАСОВИ АПАРАТИ КОИТО СЕ 

ПРЕДЛАГАТ С БЕЗПЛАТЕН ДОГОВОР ЗА СЕРВИЗНА 

ПОДДРЪЖКА – Касов апарат Тремол S25 , Тремол A19 Plus , 

Касов апарат Tremol M20, Тремол M23, Tremol S21 

Тези касови апарати Тремол са нови модели произведени 2020г - 2021г с нова 

визия, нов дизайн и нов софтуер с който са спазени изменения в наредбата за 

касовите апарати. Ако сте се спрели на някои от следните НОВИ МОДЕЛИ 

КАСОВИ АПАРАТИ – Tremol S25, Тремол A19 Plus, Tremol M20, Тремол M23, 

Tremol S21 може да бъдете сигурни че сте си купили касови апарати по новите 

изисквания. 

Някои от старите касови апарати трябва да бъдат 

актуализирани за да извършват операцията Автоматичен Z 

отчет. Заповядайте в нашия офис за да проверим дали вашия 

модел е с последна версия на фърмуера посиакан през 2020г от 

НАП.  

Препоръчваме ви касови апарати по новите изисквания >>> Нов Касов апарат 2021г 

Тремол S25  

http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-S25-profinance-2021g.html
http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-A19plus-profinance-2019g-ceni.html
http://профинанс.com/%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2-%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82-tremol-m20-%D0%BF%D0%BE-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B5-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-2019%D0%B3-%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D0%B7-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D1%81.html
http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-M23-profinance-2019g.html
http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-S25-profinance-2021g.html
http://профинанс.com/kasov-aparat-tremol-S25-profinance-2021g.html


 


