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Systemy elektronicznych transakcji kartowych 

System płatności kartowych  

 Bezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnej  

 Systemowa kasa fiskalna  Aktualnie w systemie tym można wykorzystać następujące kasy: PS3000 NET, PS3000 PLUS, PS3000, SOLEO PLUS 
cena zgodnie z aktualnym 

cennikiem kas 

 850 zł 

 
Pinpad i3070   

Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Czytnik: kart 
magnetycznych i chipowych. Interfejs: RS232 i USB. 
  miesięczny czynsz najmu: 

40 zł 

 184,50 euro 

 
Modem GPRS Wavecom Fastrack  

Modem GPRS 850/900/1800/1900 MHz do podłączenia z kasą fiskalną i pinpadem. Złącza: RS232. Waga: 80 g. Wymiary: 73 mm x 54 mm x 
25 mm. Zasilacz 12V 800mA. Antena 0dB. miesięczny czynsz najmu: 

28 zł* 

 * cena zawiera koszt abonamentu i połączeń GPRS 

 Terminalowy system płatniczy 

 1 490 zł 

 

Stacjonarny terminal płatniczy i5100 
PlugIt 

Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), podświetlana. Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Wbudowany 
pinpad. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Drukarka termiczna, graficzna, 12 linii/sek, detekcja końca papieru. 3 sloty SAM, 2 MB 
RAM, 4 MB flash RAM, modem V34. Wynajmowany wraz z Pipadem I3010. miesięczny czynsz najmu: 

60 zł 

 290 zł 

 

Pinpad i3010 
Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne). Wyświetlacz: tekstowy 2 x 16 znaków. Wynajmowany wraz z terminalem z serii 
I5100. miesięczny czynsz najmu 

ujęty w kwocie najmu 
terminala I5100. 

 2 190 zł 

 

Przenośny terminal płatniczy GPRS 
i7910 

Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 nawigacyjne), podświetlana. Wyświetlacz graficzny, 128x64 pixele, podświetlany. Wbudowany pinpad. 
Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Drukarka termiczna, graficzna, 12 lini/sek, detekcja końca papieru. 2 sloty SAM (w tym 1 GSM 
SIM), 2 MB RAM, 4 MB flash RAM, modem GPRS dwuzakresowy 900/1800 MHz. Bateria Li-Ion 1,5 Ah. Waga: 600 g. miesięczny czynsz najmu: 

98 zł* 

 Terminal płatniczy Compact 9000i-2 Klawiatura: 18 klawiszy.  Wyświetlacz: LCD 2x16 znaki. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Szybka drukarka termiczna. 2 sloty SAM 
miesięczny czynsz najmu: 

60 zł 

 * cena zawiera koszt abonamentu i połączeń GPRS 

 Komputerowy system płatniczy   

 

 

CELTO i3070 
Program działający na stanowisku komputerowym wyposażonym w odpowiednie medium komunikacyjne, umożliwiający przeprowadzenie 
transakcji płatniczej w podobny sposób jak na terminalu. Do poprawnego działania Programu Celto i3070 wymagany jest PIN Pad i3070 oraz 
drukarka np. DELIO, QUARTO, VIVO, VENTO, CT-S280.  
 

Miesięczna opłata 

licencyjna–  40 zł netto 
za aplikację) 

 CT-S280 
Termiczna drukarka paragonowa, szybkość wydruku do 80 mm/s, rozdzielczość 203 dpi, waga- 430 g, wymiary 106x170x116,5mm, 
komunikacja poprzez USB. 
 

650,00 zł 

 Usługi - komputerowy i terminalowy system płatniczy  

 
Pośredniczenie w podpisaniu umowy w sprawie współpracy w zakresie obsługi i rozliczeń operacji dokonywanych kartami płatniczymi, 
aneksowanie umowy, zmiana parametrów programu płatniczego Celto S1/terminala płatniczego (np.: nazwy punktu, adresu, wprowadzenie 
nowych funkcjonalności) 

100 zł (za każdą 
licencję Celto S1 lub 

terminal płatniczegzy)* 

 Szkolenie z obsługi programu płatniczego Celto S1/terminala płatniczego oraz zasad akceptacji kart płatniczych 80 zł za każdą 
rozpoczętą rb/h* 

 Instalacji i reinstalacja programu płatniczego Celto S1/terminala płatniczego  80 zł za każdą 
rozpoczętą rb/h* 

 

Usługi (dotyczą klientów którzy 
zakupili jednorazowo terminal lub 
program płatniczy Celto S1) 

Interwencje serwisowe 80 zł za każdą 
rozpoczętą rb/h* 

 * podane kwoty nie obejmują kosztów dojazdu  

Systemy lojalnościowe  

 Terminalowy system lojalnościowy System oparty o działanie terminali płatniczych indyw. wycena 

 Komputerowy system lojalnościowy System oparty o działanie aplikacji lojalnościowych funkcjonujących na PC indyw. wycena 

 
System Elektronicznych Znaczków 
Lojalnościowych 

System sprzedaży znaczków lojalnościowych działający na terminalach płatniczych. NOVITUS wraz z partnerem dostarcza kopleksowe 
rozwiązanie lojalnościowe umożliwiające klientom sklepu zbieranie znaczków lojalnościowych i wymienianie ich na nagrody. Każdorazowo do 
opłaty licencyjnej dochodzi czynsz wynajmu terminala. 

miesieczna opłata 
licencyjna: 20 zł 
netto/terminal 

 Bezkartowy system lojalnościowy 
Opłata za licencję jednorazową na aplikację lojalnościową Celto L1 Systemu bezkratowego (System umożliwia rejestrację do 100 
identyfikatorów lojalnych klientów i do 1000 transakcji) 

100 zł (za każdą 
licencję) 

 Szkolenie z obsługi programu lojalnościowego Celto L1 80 zł za każdą 
rozpoczętą rb/h* 

 Instalacji i reinstalacja programu lojalnościowego Celto L1  80 zł za każdą 
rozpoczętą rb/h* 

 

Usługi (w ramach Bezkartowego 
systemu lojalnościowego) 

Interwencje serwisowe 80 zł za każdą 
rozpoczętą rb/h* 

 * podane kwoty nie obejmują kosztów dojazdu 

Systemy doładowań komórkowych - Prepaid  

 
miesięczna opłata 

licencyjna: 20 zł * 

 

Program prepaidowy Celto P1 
Program umożliwiający sprzedaż doladowań prepaid na komputerowym stanowisku kasowym wyposażonym w drukarkę fiskalną NOVITUS (z 
wyjątkiem Vega mobil) oraz modem ( PSTN, GPRS) lub internet zapewniające komunikację Apliakcji Celto P1 z serwerem prepiadowym - 
(Komputerowy system prepaidowy) 
  

jednorazowa opłata 

licencyjna 499 zł* 

 Program prepaidowy 
Program umożliwiający sprzedaż doladowań prepaid na terminalu płatniczym oferowanym przez NOVITUS (Terminalowy system 
prepaidowy) lub na pinpadzie i3070 skomunikowanym z kasą fiskalną NOVITUS (System prepaidowy na kasie fiskalnej) 

miesięczna opłata 
licencyjna:              

10,00 zł * 

 *w cenę wliczono instalację aplikacji i szkolenie z jej obsługi 

Systemy flotowe  

 Aplikacja flotowa 
Aplikacja akceptująca karty flotowe UTA weryfikowane kodem PIN oraz karty ARIS i DKV- instalowana na terminalu lub pinpadzie 

miesięczna opłata 

licencyjna: 40 zł 
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Terminal płatniczy i5100 z pinpadem 
i3010 

Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), podświetlana. Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Wbudowany 
pinpad. Czytnik: kart magnetycznych i chipowych. Drukarka termiczna, graficzna, 12 linii/sek, detekcja końca papieru. 3 sloty SAM, 2 MB 
RAM, 4 MB flash RAM, modem V34. Wynajmowany wraz z Pipadem I3010. Terminal i5100 z pinpadem i3010 jest stosowany w przypadku 
instalacji oprócz aplikacji flotowej, aplikacji płatniczych lub sprzedaży doładowań telefonów komórkowych. 

miesięczny czynsz najmu: 
60 zł 

 Pinpad i3070 Klawiatura: 18 klawiszy (w tym 3 klawisze nawigacyjne), Wyświetlacz: graficzny, 128 x 64 piksele, podświetlany. Czytnik: kart 
magnetycznych i chipowych. Interfejs: RS232 i USB. 

miesięczny czynsz najmu: 
40 zł 

Systemy konferencyjne  

 Aplikacja rejestrująca 
Aplikacja wchodząca w skład systemu konferencyjnego zapewniająca rejestracje i wyświetlanie określonych zachowań uczestników 
konferencji. Aplikacja jest przeznaczona do instalacji na komputerze wyposażonym w czytnik kart magnetycznych 

(1 szt.) 1 200 zł                 
(2-10 szt.) 1 000 zł          

(>10 szt.) 800 zł 

Akcesoria do terminali i pinpadów EFT  

 Kabel: kasa fiskalna NOVITUS - terminal i5100 
Kabel komunikacyjny pomiedzy kasą fiskalną Novitus (poza MINI Tax) a terminalaem i5100. Zastosowanie: przekazywanie kwoty płatności z 
kasy fiskalnej do terminala 

16,00 zł 

 
Kabel: kasa fiskalna NOVITUS - terminal 
Compact 9000i 

Kabel komunikacyjny pomiedzy kasą fiskalną Novitus (poza MINI Tax) a terminalem Compact 9000i. Zastosowanie: przekazywanie kwoty 
płatności z kasy fiskalnej do terminala 

 16,00 zł 

 Kabel: kasa MINI Tax - terminal i5100 
Kabel komunikacyjny pomiedzy kasą fiskalną MINI Tax a terminalem i5100. Zastosowanie: przekazywanie kwoty płatności z kasy fiskalnej do 
terminala 

16,00 zł 

 
Kabel: kasa MINI Tax - terminal Compact 
9000i 

Kabel komunikacyjny pomiedzy kasą fiskalną MINI Tax a terminalem Compact 9000i. Zastosowanie: przekazywanie kwoty płatności z kasy 
fiskalnej do terminala 

16,00 zł 

 Kabel: komputer RS232 - terminal i5100 (3 m) 
Kabel komunikacyjny pomiedzy stanowiskiem komputerowym RS232 a terminalem i5100. Zastosowania: przy obsłudze kart flotowych 
(przekazywanie kwoty), systemach lojalnościowych (przekazywanie kwoty i towarów premiowanych) 

20,00 zł 

 
Kabel: komputer RS232 - terminal Compact 
9000i (3 m) 

Kabel komunikacyjny pomiedzy stanowiskiem komputerowym RS232 a terminalem Comapact 9000i (zastosowania: przy obsłudze kart 
flotowych, systemach lojalnościowych) 

20,00 zł 

 
Kabel z zasilaczem: kasa fiskalna - pinpad 
i3070 

Kabel komunikacyjny z zasilaczem do pinpada i3070 wykorzystywany w bezgotówkowym systemie płatniczym na kasie fiskalnej 50,00 zł 

 Kabel z zasilaczem: komputer - pinpad i3070 Kabel komunikacyjny z zasilaczem do pinpada i3070 wykorzystywany w transakcja kartami flotowymi 50,00 zł 

 Kabel: modem Wavecom - kasa fiskalna 
Kabel komunikacyjny do podłączenia modemu GPRS z kasą fiskalną. Zastosowania: bezgotówkowy system płatniczy na kasie fiskalnej z 
pinpadem, transmisja FTP Menadżera poprzez modem GPRS 

30,00 zł 

 Kabel: modem Wavecom - komputer   30,00 zł 

Materiały eksploatacyjne do terminali EFT  

 Rolka papieru term. z nadrukiem 57mm/30m; 1,41 zł 
 


