
 • Avisa de falta de canvi o de calaixos plens. 

 • Màxima seguretat: 3 nivells d’accés

 • Fàcil manteniment per a l’usuari.

SERVEIS INCLOSOS
 • Garantia de dotze mesos, peces incloses.

 • Assegurança d’equips fixos.

 • Servei d’assistència tècnica remot 24x7, els 
365 dies durant el primer any.

 • Instal·lació, configuració i formació.

AVANTATGES PRINCIPALS
 • Tots els costos es coneixen amb antelació, 
sense sorpreses.

 • Sense desemborsament inicial, millora la 
tresoreria de la seva farmàcia.

 • La quota mensual pot deduir-se en l’IRPF o 
l’IS com a despesa i l’IVA és compensable 
(segons la legislació fiscal vigent).

 • Tecnològicament, la seva farmàcia sempre 
a l’avantguarda.

1. IVA/IGIC no inclòs. Lloguer dels equips durant 48 mesos. Oferta vàlida fins al 31-01-2017 a la Península, les Balears i les Canàries. 
A la finalització del lloguer, el client podrà constituir un nou contracte de rènting amb equips nous o consultar altres opcions. El 
termini d’entrega estimat després de la signatura del contracte és de quatre setmanes a la Península, les Balears i les Canàries. 
El muntatge i la instal·lació estan inclosos (el temps d’instal·lació dependrà de la complexitat d’aquesta). Les fotografies poden 
no coincidir amb les versions i/o els equipaments oferts. CaixaBank Equipment Finance, SAU, Gran Via de Carles III, 87, 08028 
Barcelona. NIF A-58662081. Inscrita al R. M. de Barcelona, tom 44599, foli 113, full 10673, inscripció 177.

Informació vàlida fins al 31 de gener de 2017. NRI: 1672-2016/05541 

SISTEMA DE GESTIÓ D’EFECTIU 
AZKOYEN CASHLOGY POS1000
AZKOYEN Cashlogy POS1000 és la 
tecnologia de gestió d’efectiu per a 
farmàcies més ràpida del mercat. Permet 
assegurar el quadrament de caixa al final del 
dia i minimitza el temps d’espera dels seus 
clients.

ELEMENTS INCLOSOS
 • Cashlogy POS1000_EU_BP 

 • Ordinador all-in-one

 • Llicència de programari CashConnect

 • Stacker de seguretat: calaix de bitllets amb 
clau de seguretat de recanvi

BENEFICIS PRINCIPALS
 • S’eviten desquadraments de caixa.

 • Alta velocitat de procés en cobrament i 
pagament, dispensació simultània.

 • S’elimina el frau de bitllets i monedes 
(homologat pel BCE).

 • Optimitza el temps destinat al tancament i 
preparació de caixa.

 • Admet totes les denominacions de bitllets 
i monedes. 

APROFITI ELS AVANTATGES
DEL RÈNTING 

TOTS ELS SERVEIS
EN UNA ÚNICA
QUOTA MENSUAL 

207,17
€/mes1

(48 mesos)

Negocis,
en persona

NEGOCIS
RENTING

Per a més informació, consulti 
www.caixabankequipment.com 
o truqui al telèfon 902 19 31 80 


