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Kasy fiskalne Warszawa
https://www.kasfisk.com

Unikalne podejście firmy KasFisk do przedsiębiorców poszukujących urządzeń fiskalnych i wyposażenia
miejsc pracy, daje poczucie bezpieczeństwa i opieki w każdej sytuacji.
W ofercie znajdują się produkty dla firm które cenią sobie jakość. 
 Każdy prowadzący biznes, wie jak cenny jest czas, a KasFisk oszczędza go, każdej firmie która nawiąże
współprace czy choć zamówi prezentację. Nie musicie Państwo tracić czasu na dojazdy, to my przyjeżdżamy
do Was.
To KasFisk dostarcza do przedsiębiorcy potrzebne wyposażenie, rola kupującego sprowadza się do
zamówienia wizyty w swojej siedzibie.
KasFisk jest autoryzowanym przedstawicielem i serwisem największych firm produkujących kasy fiskalne,
drukarki fiskalne a dodatkowo systemów sprzedaży i oprogramowania użytkowego. Posnet, Novitus,
Datalogic, Digi, Honeywell, Insoft oraz Asseco to tylko niektórzy dostawcy i producenci których produkty
oferujemy.
Działamy zawsze solidnie i pomagamy w odzyskaniu ulgi za zakup kasy lub drukarki fiskalnej.
Oferta przygotowana jest dla każdego i na każdą kieszeń.
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