YENİ NESİL YAZARKASA

serisi
KDV DAHİL

1,049

TL*

Peşin fiyatına 9 ay taksit
seçeneği ile!

Esnafın dostu Olivetti, uygun fiyat
seçenekleri ile yine esnafın yanı başında!
40 yıldır esnafın dostu olan Olivetti, yeni nesil yazarkasası PBT900
ile esnafın yanı başında olmaya devam ediyor. Olivetti PBT900;
peşin fiyatına 9 ay taksit veya tüketici kredisiyle 24 ve 36 ay taksit
seçenekleri**, mevcut Banka Kredi Kartı Cihazlarına ücretsiz
kurulum desteği ve satış sonrası yaygın servis ağı ile artık tüm
Profilo Yetkili Satıcı’larında.
*Çekmece, cihaz fiyatına dahil değildir. Tüm fiyatlar tavsiye edilen fiyatlardır.
**24 ve 36 ay taksit seçenekleri yalnızca Akbank tüketici kredisi, peşin
fiyatına 9 ay taksit seçeneği ise Garanti Bankası Bonus kartı ile yapılan
alışverişlerde geçerlidir.

www.olivetti.com.tr

NEDEN OLIVETTI PBT900?
Olivetti PBT900-G, hem ADSL hem de GPRS kullanımına imkân sağlayan bir
cihazdır. Kesintisiz iletişim sağlamak amacıyla üretilmiştir.
Olivetti PBT900 geçmişte kullanılan yazarkasaların tuş takımları ve ara yüzleri
dikkate alınarak tasarlanmıştır.
Olivetti PBT900, E-Fatura gibi diğer tüm E-Devlet uygulamalarına uygun bir
platform, tuş takımı ve menü ataması ile tasarlanmıştır. Cihaz, yakın gelecekteki
tüm ihtiyaçları bugünden karşılayabilecek altyapıya ve arayüzlere sahiptir.
Olivetti PBT900 cihazlarına satış sonrası en kaliteli hizmeti verebilmek adına, yurt
genelinde 250’nin üzerinde servis noktasında hizmetler başlamıştır.
Olivetti PBT900, seyyar ve bütünleşik yeni nesil yazarkasalara göre ciddi bir son
kullanıcı fiyat farkı avantajına sahiptir.
Olivetti PBT900, banka dostu yapısı ile sahadaki tüm banka mülkiyetindeki
*EFTPOS cihazlarına bağlanma özelliğe sahiptir. Bankaların sahadaki mevcut 2.5
milyon adet EFTPOS cihazı dikkate alındığında büyük önem taşımaktadır. Her bir
yeni nesil yazarkasaya yeni yasaya göre TEK EFTPOS cihazı bağlanabilecektir.
Birden çok banka uygulaması TEK bir cihaz üzerinden kullanılabilecektir.
*EFTPOS Cihazlarına bağlanma: Banka EFTPOS cihazlarına GMP3 (Gelirler
İdaresi Başkanlığı Mesaj Protokolü) protokol standartları altında yazılım
entegrasyonu ile bağlanabilecek yetkili servis tarafından ücretsiz kurulum desteği
verilecektir
Olivetti PBT900, seyyar EFTPOS’lu cihazların aksine sürekli yazarkasa
özelliğini çalıştırabilecek bir yapıya sahiptir. Kablo bağlantısı ile çalışacak
EFTPOS cihazında oluşabilecek herhangi bir arıza yazarkasanın çalışmasını
etkilemeyecektir.
Olivetti PBT900 EFTPOS kullanmayan işyerleri için, en hesaplı ve güvenilir cihaz
olmanın yanısıra diledikleri zaman çalıştıkları **Bankadan EFTPOS talebinde
bulunabilecek ve yazarkasına kablo bağlantısı yaptırarak kullanabilecektir.
**Banka’nın mükellefin talebini uygun karşılaması durumunda, Olivetti
yetkili servisi tarafından gerekli kurulum ve bağlantı hizmeti ücretsiz
gerçekleştirilecektir.

01.12.2015 TARİHİNDEN GEÇERLİ HEMEN TESLİM
TAVSİYE EDİLEN PERAKENDE FİYAT LİSTESİ
Akbank Tüketici
İhtiyaç Kredisi İle*

1. Seçenek
PEŞİN FİYAT

Ürünler

Ürün Açıklaması

PBT900

GPRS, Ethernet, ve PSTN ile 3 farklı
modelde iletişim sağlama, 3650
günlük güvenli hafıza, 1.2 milyon
satır elektronik kayıt ünitesi, mevcut
EFTPOS cihazlarına entegre, e-fatura
entegrasyonuna hazır tuş ataması,
katma degerli uygulamalara atanmış
tuş yapısı, 1 Standart ve 1 Mini USB
port bağlantısı, 500.000 ürün
kapasitesi, dahili 4 GB SD ile yüksek
yer kapasitesi

Çekmece

DC 12 V, 9-10 OHM, 2’li mini usb
soket kablo bağlantı ucu, 30 cm
kablo uzunluğu, 1,7 KG ağırlığında,
85*205*300 mm (y*g*d) ölçülerinde,
3’lü kağıt para çekmecesi, 3’lü bozuk
para çekmecesi, yazarkasa üzerine
yerleştirildiğinde saklanabilen kablo

Bonus’a özel
peşin fiyatına
9 taksit

2. Seçenek 3. Seçenek

(1+5) Taksit (1+11) Taksit

Peşinat
+5 Taksit

4. Seçenek

5. Seçenek

24 Taksit

36 Taksit

Toplam Peşinat
Fiyat +11 Taksit

Toplam
Fiyat

24
Taksit

Toplam
Fiyat

36
Taksit

Toplam
Fiyat

1,049.00

179.00

1,074.00

102.00

1,224.00

51.00

1,224.00

38.00

1,368.00

69.00

12.00

72.00

7.00

84.00

4.00

96.00

3.00

108.00

Yukarıdaki fiyatlara KDV dahildir. KDV ve diğer vergilerdeki değişiklikler veya yeni konulacak vergiler fiyatlara yansıtılacaktır.
Satışlarımız stoklarımızla sınırlıdır. Stoğunuzda olmayan ürünleri bölge müdürlüklerine sormadan satmayınız.

Bonus ile
Bonus’a özel peşin fiyatına
9 taksit. Uygun ödeme
koşullarıyla 12 taksit

World ile
2-10 ay arasındaki taksitli
işlemlerde +2 taksit

Maximum ile
100 TL ve üzeri 2-6 ay
arası taksitli işlemlerde +6
taksit fırsatı, NAKITNET
tüketici ihtiyaç kredisi ile
36 aya kadar taksit

CardFinans ile
Bireysel kredi kartlarında 100
TL - 50.000 TL arası 2 - 8
ay arası taksitli işlemlerde
+4 taksit.
Ticari kredi kartlarında 100
TL - 50.000 TL arası 2-7 ay
taskitli işlemlerde + 5 taksit.
MIKA tüketiciihtiyaç kredisi
ile 36 aya kadar taksit.

Advantage ile
Advantage ile 2-8 ay
arası taksitli işlemlerde
+4 taksit fırsatı

AsyaCard ile
2-5 ay arasındaki taksitli
işlemlerde +4 taksit

Axess ile
100 TL ve üzeri 2 - 6 ay
arası taksitli işlemlerde +6
taksit fırsatı. AKON tüketici
ihtiyaç kredisi ile 36 aya
kadar taksit

Paraf ile
Paraf ile 100 TL ve üzeri
2-6 ay arasındaki taksitli
işlemlere +6 taksit veya 4
ay erteleme

Passotaksit ile
Aktifbank Tüketici
Finansmanı ile 36 aya kadar
taksit fırsatı

Tavsiye edilen fiyatlarımız 1 Aralık 2015 tarihinden itibaren geçerlidir. Bu broşürde yer alan fiyat ve uygulama
çeşitlilikleri sadece gösterge ve tavsiye edilen fiyatlardır. Fiyatlarımıza KDV dâhildir. Bu uygulama, 6502 sayılı
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’a ve yürürlükteki mevzuata uygundur. Üretici firma, ürünlerin teknik
özelliklerini değiştirme hakkına sahiptir. Dizgiden kaynaklanan hatalardan firmamız sorumlu değildir. Ürünlerimiz
stok miktarıyla sınırlıdır. Ürünlerimiz hemen teslim koşulu ile satılmaktadır. Belirtilen uygulamanın bitiş tarihinden
önce uygulamayı sona erdirme hakkımız mahfuzdur. Bu uygulama 31 Aralık 2015 tarihine kadar geçerlidir.

