
Koho se EET týká ve 3. a 4. vlně

Řemeslníci Osobní služby Zdravotníci
Instalatéři, zedníci, stavitelé, 

hodinoví manželé
Kadeřnice, kosmetičky,

pedikérky, maséři
Lékaři, zubaři, veterináři

Bílé límečky

VýrobciKultura, vzdělávání 
a zábava

Právníci, architekti, 
konzultanti, účetní

Zemědělci, zpracovatelé 
potravin, výrobci zboží, 

rukodělní výrobci
Organizátoři kulturních akcí, 
lektoři, cestovní kanceláře

Doprava Občerstvení s sebou

Ostatní

Dopravci, autoservisy Prodejci občerstvení do 
ruky či s sebou

Všechna ostatní povolání, 
která přijímají hotovost 

a neevidovala v 1. a 2. vlně

Jak snadno vyřešíte 
další vlny EET

9 řešení, ze kterých si vybere 
každý podnikatel9



PROFI ÚČTENKA

Bezplatná EET aplikace do telefonu (více na profiuctenka.cz)

Pro Android, iOS a Windows 10.

Desítky tisíc spokojených uživatelů z 1. a 2. vlny EET.

Technická podpora zdarma.

Pro zařízení s Androidem a Windows 10 doporučujeme přenos-
nou tiskárnu Cashino PTP-II/BT za 2 290 Kč bez DPH, 
pro iOS Cashino PTP-II/BT24 za 2 490 Kč bez DPH.

Telefon a přenosná tiskárna 3

ZDARMA

SMART 8 

Zařízení 3v1 – EET pokladna, tiskárna a platební terminál.

Obsahuje bezplatnou Profi Účtenku, takže neplatíte paušál 
za používání aplikace (více na profiuctenka.cz).

Nízké transakční poplatky za platbu kartou.

Nemusíte si kvůli terminálu zakládat nový účet v bance.

Připojení na internet pomocí Wi-Fi nebo SIM karty s datovým 
tarifem.

Vhodné pro prodej v terénu.

Mobilní pokladna s tiskárnou a platebním 
terminálem

2

9 290 Kč bez DPH

Platební terminál

PROFIPAD PLUS

Zařízení 2v1 – EET pokladna a tiskárna.

Obsahuje Profi Účtenku zdarma – neplatíte za paušál aplikace  
(více na profiuctenka.cz).

V provozu na baterii vydrží 3–5 dnů.

Připojení na internet pomocí Wi-Fi nebo SIM karty s mobilním 
internetem.

Vhodné pro prodej v terénu.

Mobilní pokladna s tiskárnou 1

5 775 Kč bez DPH



OKTAB 3G

Zařízení 2v1 – EET pokladna a tiskárna.

Obsahuje Profi Účtenku zdarma - neplatíte za paušál aplikace.

Velký displej s úhlopříčkou 10,1 palců (26 cm).

Připojení na internet pomocí SIM karty s internetem.

Vhodné do kamenné provozovny.

Přenosná pokladna s tiskárnou 4

10 990 Kč bez DPH

EURO 50TEI MINI

Zařízení 2v1 – EET pokladna a tiskárna.

Bez paušálu.

Připojení na internet pomocí Wi-Fi.

Při provozu na baterii vydrží 12 hodin.

Ve verzi s přenosným modemem je pokladna vhodná 
pro prodej v terénu.

Tlačítková pokladna na pult
5

5 990 Kč bez DPH

EURO 150TEI 

Zařízení 2v1 – EET pokladna a tiskárna.

Bez paušálu.

Připojení na internet pomocí Wi-Fi nebo LAN kabelu.

Vhodné do kamenné provozovny.

Při provozu na baterii vydrží 8 hodin.

Tlačítková pokladna na pult
6

6 990 Kč bez DPH
(verze Wi-Fi)

66

Pokladny kupujte na e-shopu profipokladny.cz



Další softwarová
řešení EET

IDOKLAD

145 Kč měs. bez DPH
(cena při ročním předplatném)

1 490 Kč bez DPH
(cena za modul)

3 990 Kč bez DPH
(verze Prodejna SQL Mini)

Všichni uživatelé Základního a vyšších tarifů mají EET v ceně.

EET účtenky tisknete na kancelářské tiskárně.

Fakturační systém7

MONEY S3

Stačí si dokoupit modul Evidence tržeb.

Celé EET zvládnete přímo v Money S3.

Účtenky můžete tisknout na kancelářské tiskárně.

Účetní systém8

PRODEJNA SQL

Rychlý, přehledný a spolehlivý.

Vhodné pro vystavení více účtenek.

Součástí Prodejny SQL je EET, není třeba ho dokupovat zvlášť.

Lze propojit s Money S3 se zakoupeným modulem Sklad 
(verze Prodejna SQL S3).

Maloobchodní software9

eet.money.cz profipokladny.cz 800 776 776
EET poradna E-shop Zavolejte nám


