Přímá linka mezi vámi a zákazníkem
Objednávkový systém, který šetří čas i peníze

Ceník služeb a modulů
Licence Adaptee Gastro
2 500Kč
Měsíční cena licence
Měsíční cena licence Adaptee Gastro
s doplňkovými moduly.

Objednávání online

Promo kódy

Aplikace Terminál

Newslettery

Manuální objednávky

Kampaně

Aplikace Driver
Kreditový systém

Další poplatky k licenci:
Z obratu nad 50 000 Kč nám zaplatíte poplatek ve výši 1,9 %. Celá fakturace za licenci je pak zastropována částkou 10 500 Kč, nezplatíte tedy nikdy víc. Pro pořádek uvádíme, že dokud nedosáhnete obratu 50 000 Kč, tento poplatek vůbec neplatíte. Do konce roku 2022 se poplatek nevztahuje na manuální objednávky.

Příklad a srovnání s konkurenčními systémy:
1. Pokud budete mít měsíční obrat např. 550 000 Kč, v přepočtu na procenta nám zaplatíte 1,9 % díky zastropování na částku 10 500 Kč.
2. Pokud bude Váš obrat 200 000 Kč, zaplatíte nám 5 350 Kč, tzn. v celkovém přepočtu 2,6 % (procenta se počítají jen z částky 150 000 Kč)
Oproti tomu naše konkurence začíná na provizích 5 % z obratu.

Příplatkové moduly a integrace

Pokladní systémy

Portály

250Kč za měsíc

1 Kč za objednávku

Integrace s pokladními systémy. Nepřepisujte objednávky do pokladny.
Vše udělá systém za vás.

Příjem objednávek z portálů. Automaticky se načítají do Terminálu pro
další práci s nimi, včetně propsání
do pokladny, Drivera atd.

Displej v kuchyni, na kterém kuchař
vidí a aktualizuje stavy objednávek.

Menu pro vaše zákazníky na velké
obrazovce v provozovně s online
aktualizací.

Mobilní aplikace
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Mini pokladna, která umí vystavovat
doklady a denní uzávěrku.

500Kč měsíčně
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Mini POS

Menuboard
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Digibon

250Kč za měsíc
Mobilní aplikace pro vaše zákazníky
pro platformu Android i Apple. Cena
je za platformu.

Cena za službu je účtována k poslednímu měsíci zpětně. Platba bude započtena s výplatou online plateb nebo strhnuta z Vaší platební karty. Při předplatném paušálních plateb dopředu poskytujeme slevy.
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Přímá linka mezi vámi a zákazníkem
Objednávkový systém, který šetří čas i peníze

Ceník hardwaru
Hardware s již předinstalovanými aplikacemi Adaptee Gastro

Hardware pro Terminál
D2 Mini

10 799,–

Malé a kompaktní řešení, které v sobě zahruje vše, co
potřebujete pro Terminál. Obrazovka 10,1“, tiskárna 58
mm. Za příplatek i ve verzi s LTE.

D2s

13 899,–

All in one terminál s obrazovkou 15,6“, integrovanou
tiskárnou 58 mm. Výkonově stejný jako D2 Mini, ale na
kovovém podstavci. Připojení LAN nebo WiFi.

Hardware pro Digibon
D2s KDS

14 299,–

15,6“ zařízení určené do náročného provozu v kuchyni.
Připojení WiFi, LAN s POE, 5G. Je určeno k uchycení VESA
100, držák není součastí balení.

NT212

3 849,–

Kompaktní tiskárna s připojením USB-C, WiFi, bluetooth,
šířka pásku 58 mm.

T2s

17 899,–

Top model s velkým výkonem, krásnou a velkou obrazovkou (15,6“) a tiskárnou 80 mm s řezačkou.

Tiskárny
iMin K2-201

9 799,–

15,6“ zařízení určené do náročného provozu v kuchyni.
Připojení WiFi, LAN s POE. Je určeno k uchycení VESA
100, držák není součastí balení.

NT310

5 849,–

Tiskárna s připojením USB-C a LAN, šířka pásku 80 mm
s řezačkou..

NT210

3 249,–

Kompaktní základní tiskárna s připojením USB-C, šířka
pásku 58 mm.

NT311

6 149,–

Tiskárna s připojením USB-C, LAN, WiFi, bluetooth, šířka
pásku 80 mm s řezačkou.

Všechny zde uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH.
Adaptee Gastro, s.r.o. • Nerudova 2 Třebíč • Mánesova 83 Praha • www.adapteegastro.cz • info@adaptee.cz
Bankovní spojení: 2501746512/2010 (CZK FIO banka), CZ2020100000002601913373 (EUR FIO banka)

Ostatní služby a příplatky
Provoz objednávkového webu na vlastní doméně (měsíčně)

200,00 Kč

Cena za jednu SMS odeslanou ze systému Adaptee Gastro

0,93Kč

Hodinová sazba za služby a úpravy vč. korektur nad rámec implementace nebo dohodnutného rozsahu služeb, účtovací krok 30 min

860,00Kč

Hodinová sazba analytika, graﬁka a programátora při zakázkových úpravách systému Adaptee Gastro, účtovací krok 30 min

980,00Kč

Registrace a roční udržovací poplatek za .cz, .eu domény (účtuje se jako příplatková položka měsíčně ve výši 25 Kč)

300,00Kč

Administrativní změna – změna provozovatele

400,00Kč

Změny v nastavení domén

200,00Kč

Zaslání první upomínky

0,00Kč

Zaslání druhé a další upomínky

150,00Kč

Všechny zde uvedené ceny jsou v Kč a bez DPH.
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