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Dlaczego ELZAB?

• Od 27 lat lider rynku kas i drukarek fiskalnych w Polsce,
• 50 lat doświadczenia w produkcji urządzeń elektronicznych,
• 2 000 Autoryzowanych Partnerów w całym kraju,
• 1 000 000 sprzedanych urządzeń fiskalnych.

JAK DZIAŁA KASA ONLINE?

Urządzenia fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia 
automatyczne i bezpośrednie przesyłanie danych z kasy rejestrującej 
do Centralnego Repozytorium Kas. Dane jakie są gromadzone to m.in.: 
paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje  
o przeglądach okresowych. Każda kasa fiskalna ELZAB ONLINE współpracuje 
z terminalem płatniczym i PIN Padem.

OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ KASY ONLINE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2021 r. kasy online 
powinni posiadać podatnicy świadczący usługi w zakresie: 
• gastronomii (również sezonowej), 
• hotelarstwa, 
• sprzedaży węgla. 

ULGA NA ZAKUP KASY ONLINE

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą  
odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości  
90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy kupują urządzenie fiskalne* oraz 
tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online.

*Zgodnie z art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT

www.elzab.pl

niezawodny system kasowy z bezpłatnymi aktualizacjami

konkurencyjna cena

stabilny, intuicyjny w obsłudze (przeszkolenie personelu  
zajmie do 30 minut)

jeśli prowadzisz sezonowy biznes, płacisz abonament  
tylko wtedy, gdy naprawdę go potrzebujesz

sprawdzi się zarówno w małych punktach gastronomicznych typu 
bistro (wersja MOBILNA), jak i barach (wersja UNIWERSALNA),  
a także większych lokalach gastronomicznych oraz restauracjach  
i hotelach (wersja KOMPLETNA)

plany abonamentowe (licencje) w zależności od potrzeb  
można zakupić w wariantach: Dotykačka ŁATWO, KOMPLET  
lub NIEOGRANICZONA

każda z proponowanych przez nas licencji obejmuje  
oprogramowanie kasowe online i magazynowe o wielu 
praktycznych funkcjach, w tym na przykład zarządzania 
zdalnego

Nowoczesne systemy 
fiskalne ONLINE
 

KASY FISKALNE
ONLINE

DRUKARKI FISKALNE 
ONLINE

ZESTAWY  
POS

DOTYKAČKA

Autoryzowany Partner Handlowy
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ELZAB Jota ONLINE - 20.000 PLU

• zaawansowana funkcjonalnie kasa dla większych placówek gastronomicznych
• rozbudowany system rozliczeń, rabatowania i raportów
• wygodna klawiatura mechaniczna
• graficzny, czytelny, 4-liniowy wyświetlacz kasjera
• mechanizm drukujący easy-load z długą 80 metrową rolką papieru
• możliwość podpięcia kilku terminali kart płatniczych jednocześnie
• współpraca z wieloma urządzeniami zewnętrznymi
• opcjonalna nakładka na klawiaturę chroni kasę przed zachlapaniem i pozwala 

zachować urządzenie w czystości
• komunikacja bezprzewodowa: LAN, Wi-Fi / Bluetooth lub GPRS / Bluetooth

ELZAB Mini / Mini LT ONLINE - 10.000 PLU

• mała kasa, idealna dla pubów, barów i restauracji
• klawiatura membranowa (pyłoszczelna) lub modułowa
• wydajny akumulator Li-Ion (ELZAB Mini ONLINE)
• mechanizm drukujący easy-load z 40 metrową rolką papieru
• współpraca z terminalem kart płatniczych, PIN Padem oraz innymi urządzeniami 

zewnętrznymi
• komunikacja bezprzewodowa:
    -  ELZAB Mini LT ONLINE: Wi-Fi / Bluetooth
    -  ELZAB Mini ONLINE: LAN; Wi-Fi / Bluetooth lub GPRS / Bluetooth

ELZAB K10 ONLINE - 5.000 PLU

• niewielka, mobilna kasa dedykowana do pracy stacjonarnej w małej gastronomii,  
a także pracy poza siedzibą baru

• dotykowa klawiatura zapewniająca prostą obsługę
• wymienna bateria o dużej pojemności
• antypoślizgowa obudowa o ciekawej kolorystyce, wytrzymała na przypadkowe 

uderzenia
• współpraca z terminalem kart płatniczych, PIN Padem oraz innymi urządzeniami 

zewnętrznymi
• nagrodzona za wzornictwo w konkursach: Dobry Wzór, Red Dot Design Award, 

Teraz Polska
• komunikacja bezprzewodowa: Wi-Fi / Bluetooth lub GPRS / Bluetooth

ELZAB Mera ONLINE
• prędkość wydruku do 200 mm/s 
• drukowanie w sieci LAN z kilku stanowisk komputerowych (wymaga zakupu licencji)
• komunikacja: 

 -  LAN 
 -  bezprzewodowa WiFi / Bluetooth (w zależności od modelu)

ELZAB Cube ONLINE
• mechanizm drukujący heavy duty
• prędkość wydruku do 300 mm/s
• drukowanie w sieci LAN z kilku stanowisk komputerowych (w cenie)
• zwiększona odporność na zalanie
• funkcja automatycznego otwierania pokrywy papieru (opcja)
• druk na papierze 80 mm, długość rolki 80 m
• nowoczesny i modny design potwierdzony nagrodą Dobry Wzór
• komunikacja: 

 -  LAN 
 -  bezprzewodowa (wbudowany moduł WiFi / Bluetooth)

ELZAB Zeta ONLINE
• mała drukarka fiskalna z wielkimi możliwościami
• wydruk faktur za usługę oraz wydruki niefiskalne (potwierdzenia, pokwitowania, 

kupony)
• wiele możliwości podłączenia do komputera
• grafika w nagłówku i stopce (np. logotyp firmy)
• drukowanie w sieci LAN z kilku stanowisk komputerowych (system licencji)
• komunikacja: 

 -  bezprzewodowa WiFi / Bluetooth w standardzie 
 -  LAN (USB) do komunikacji z Centralnym Repozytorium Kas

urządzenia o bazie towarowej 500.000 PLU

dedykowane dla restauracji i hoteli

wydruk faktur za usługę, kuponów, bonów, potwierdzeń

współpraca z wiodącymi programami dla placówek 
gastronomicznych

możliwość podłączenia wolnostojącego wyświetlacza

wyświetlanie do ośmiu grafik (logo, reklamy), komunikatów  
lub aktualnej daty i godziny

 wachlarz urządzeń o bazie towarowej 5.000, 10.000 lub 20.000 PLU

do pracy w hotelach, restauracjach, barach i cateringu

wydruk nr NIP nabywcy na paragonie

prostota obsługi, łatwość utrzymania w czystości

czytelne wyświetlacze

definiowanie klawiszy:

• Szybka sprzedaż, Szybka funkcja – przydatne w gastronomii

• tryb usług czasowych - do wykorzystania na parkingach,  
w wypożyczalniach, kręgielniach hotelowych

Zestaw MAXI
Zaawansowany zestaw tworzą:
• niezawodny terminal POS ELZAB P12 PRO 

 -  pojemnościowy 
 -  wyposażony w 15” dotykowy ekran

• bardzo szybka drukarka zamówień do kuchni z EVE Serial/LAN/USB 
 -  wyposażona w dzwonek i automatyczny obcinacz 
 -  gotowa do zawieszenia na ścianie

• nagradzana za design drukarka fiskalna ELZAB Cube ONLINE

Zestaw MIDI
Kompletny zestaw tworzą:
• terminal POS ELZAB P12+ 

 -  pojemnościowy 
 -  wyposażony w 15” dotykowy ekran

• bardzo szybka drukarka zamówień do kuchni EVE Serial/LAN/USB 
 -  wyposażona w dzwonek i automatyczny obcinacz 
 -  gotowa do zawieszenia na ścianie

• jedna z najlepiej sprawdzonych na rynku drukarek fiskalnych ELZAB Mera ONLINE

Zestaw MINI
Atrakcyjny zestaw tworzą:
• terminal POS ELZAB P12+ 

 -  rezystancyjny 
 -  wyposażony w 15” dotykowy ekran

• szybka drukarka zamówień do kuchni ELZ-S200M 
 -  wyposażona w dzwonek i automatyczny obcinacz 

• kompaktowa drukarka fiskalna ELZAB Zeta ONLINE

szeroka gama sprzętu komputerowego i oprogramowania  
w atrakcyjnych cenach 
 -  terminale POS z ekranem dotykowym: 
         • panele rezystancyjne i pojemnościowe 
         • podzespoły Intel 
 -  współpraca z systemami operacyjnymi Windows i Linux 
 -  komputery modułowe 
 -  monitory dotykowe (15-23”)

bogata funkcjonalność oprogramowania dla gastronomii

przyjazny interfejs oprogramowania do zarządzania obiektami 
hotelowymi

zestawy można uzupełnić szufladami ELZAB (małe, średnie duże, 
w tym linia Gamma), wagami, czytnikami kodów kreskowych, 
dodatkowymi drukarkami

KASY
FISKALNE

DRUKARKI
FISKALNE ZESTAWY

ONLINE ONLINE

Wszystkie kasy fiskalne ELZAB ONLINE współpracują z systemem M/Platform

POS
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wyświetlanie do ośmiu grafik (logo, reklamy), komunikatów  
lub aktualnej daty i godziny

 wachlarz urządzeń o bazie towarowej 5.000, 10.000 lub 20.000 PLU

do pracy w hotelach, restauracjach, barach i cateringu

wydruk nr NIP nabywcy na paragonie

prostota obsługi, łatwość utrzymania w czystości

czytelne wyświetlacze

definiowanie klawiszy:

• Szybka sprzedaż, Szybka funkcja – przydatne w gastronomii

• tryb usług czasowych - do wykorzystania na parkingach,  
w wypożyczalniach, kręgielniach hotelowych

Zestaw MAXI
Zaawansowany zestaw tworzą:
• niezawodny terminal POS ELZAB P12 PRO 

 -  pojemnościowy 
 -  wyposażony w 15” dotykowy ekran

• bardzo szybka drukarka zamówień do kuchni z EVE Serial/LAN/USB 
 -  wyposażona w dzwonek i automatyczny obcinacz 
 -  gotowa do zawieszenia na ścianie

• nagradzana za design drukarka fiskalna ELZAB Cube ONLINE

Zestaw MIDI
Kompletny zestaw tworzą:
• terminal POS ELZAB P12+ 

 -  pojemnościowy 
 -  wyposażony w 15” dotykowy ekran

• bardzo szybka drukarka zamówień do kuchni EVE Serial/LAN/USB 
 -  wyposażona w dzwonek i automatyczny obcinacz 
 -  gotowa do zawieszenia na ścianie

• jedna z najlepiej sprawdzonych na rynku drukarek fiskalnych ELZAB Mera ONLINE

Zestaw MINI
Atrakcyjny zestaw tworzą:
• terminal POS ELZAB P12+ 

 -  rezystancyjny 
 -  wyposażony w 15” dotykowy ekran

• szybka drukarka zamówień do kuchni ELZ-S200M 
 -  wyposażona w dzwonek i automatyczny obcinacz 

• kompaktowa drukarka fiskalna ELZAB Zeta ONLINE

szeroka gama sprzętu komputerowego i oprogramowania  
w atrakcyjnych cenach 
 -  terminale POS z ekranem dotykowym: 
         • panele rezystancyjne i pojemnościowe 
         • podzespoły Intel 
 -  współpraca z systemami operacyjnymi Windows i Linux 
 -  komputery modułowe 
 -  monitory dotykowe (15-23”)

bogata funkcjonalność oprogramowania dla gastronomii

przyjazny interfejs oprogramowania do zarządzania obiektami 
hotelowymi

zestawy można uzupełnić szufladami ELZAB (małe, średnie duże, 
w tym linia Gamma), wagami, czytnikami kodów kreskowych, 
dodatkowymi drukarkami

KASY
FISKALNE

DRUKARKI
FISKALNE ZESTAWY

ONLINE ONLINE

Wszystkie kasy fiskalne ELZAB ONLINE współpracują z systemem M/Platform

POS



ELZAB SA
ul. ELZAB 1, 41-813 Zabrze

tel. 32 272 20 21

www.elzab.pl

        /ELZABSA
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Dlaczego ELZAB?

• Od 27 lat lider rynku kas i drukarek fiskalnych w Polsce,
• 50 lat doświadczenia w produkcji urządzeń elektronicznych,
• 2 000 Autoryzowanych Partnerów w całym kraju,
• 1 000 000 sprzedanych urządzeń fiskalnych.

JAK DZIAŁA KASA ONLINE?

Urządzenia fiskalne online mają wbudowaną funkcjonalność, która umożliwia 
automatyczne i bezpośrednie przesyłanie danych z kasy rejestrującej 
do Centralnego Repozytorium Kas. Dane jakie są gromadzone to m.in.: 
paragony fiskalne, raporty dobowe, zdarzenia na kasie, a także informacje  
o przeglądach okresowych. Każda kasa fiskalna ELZAB ONLINE współpracuje 
z terminalem płatniczym i PIN Padem.

OD KIEDY OBOWIĄZUJĄ KASY ONLINE

Zgodnie z obowiązującymi przepisami od 1 stycznia 2021 r. kasy online 
powinni posiadać podatnicy świadczący usługi w zakresie: 
• gastronomii (również sezonowej), 
• hotelarstwa, 
• sprzedaży węgla. 

ULGA NA ZAKUP KASY ONLINE

Podatnicy, którzy dokonują zakupu urządzenia fiskalnego online mogą  
odliczyć od podatku kwotę wydaną na zakup kasy rejestrującej w wysokości  
90% ceny netto kasy (nie więcej niż 700 zł). Dotyczy to wszystkich 
przedsiębiorców, którzy po raz pierwszy kupują urządzenie fiskalne* oraz 
tych, którzy zostali objęci obowiązkiem posiadania kasy fiskalnej online.

*Zgodnie z art. 111 ust. 4 i 5 ustawy o VAT

www.elzab.pl

niezawodny system kasowy z bezpłatnymi aktualizacjami

konkurencyjna cena

stabilny, intuicyjny w obsłudze (przeszkolenie personelu  
zajmie do 30 minut)

jeśli prowadzisz sezonowy biznes, płacisz abonament  
tylko wtedy, gdy naprawdę go potrzebujesz

sprawdzi się zarówno w małych punktach gastronomicznych typu 
bistro (wersja MOBILNA), jak i barach (wersja UNIWERSALNA),  
a także większych lokalach gastronomicznych oraz restauracjach  
i hotelach (wersja KOMPLETNA)

plany abonamentowe (licencje) w zależności od potrzeb  
można zakupić w wariantach: Dotykačka ŁATWO, KOMPLET  
lub NIEOGRANICZONA

każda z proponowanych przez nas licencji obejmuje  
oprogramowanie kasowe online i magazynowe o wielu 
praktycznych funkcjach, w tym na przykład zarządzania 
zdalnego

Nowoczesne systemy 
fiskalne ONLINE
 

KASY FISKALNE
ONLINE

DRUKARKI FISKALNE 
ONLINE

ZESTAWY  
POS

DOTYKAČKA

Autoryzowany Partner Handlowy


