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отримав

04.10.2022
підтвердження статусу Авторизованого
підтримки користувачів ПРРО iNNOVATE! 4Web

центру

Територія дії сертифіката: територія України
Строк дії авторизації до 31.12.2023.
Інформація про підтвердження статусу Авторизованого центру
підтримки користувачів ПРРО iNNOVATE! 4Web підтверджується
також на офіційній сторінці розробника за наступною адресою
[перейти]
Сертифікація підтверджує, що ТОВ “Сервісний Центр РРО”
володіє тонкощами роботи з ДПС, підакцизними товарами,
податковими ставками, касовою дисципліною.
Фахівці ТОВ “Сервісний Центр РРО” виконають замовлення із
встановлення, розгорнення ПРРО,
проведуть необхідні
налаштування, нададуть консультації. Замовнику залишиться лише
займатися своїм основним бізнесом – торгувати та залучати
клієнтів.
Швидке замовлення консультації з встановлення та роботи
ПРРО iNNOVATE! 4Web
ТОВ “Сервісний Центр РРО відкритий до партнерства!
РРО - це пристрої або рішення, що мають використовувати
підприємці для фіксації продажів та інших операцій з готівкою
в торгівлі, сфері послуг, громадського харчування та ін. На
відміну від звичайних принтерів чеків, РРО зберігають

інформацію про розрахункові операції у фіскальній пам'яті, де
її неможливо змінити або видалити, і передають звітні дані до
ДПС України.
Використання РРО в Україні є обов'язковою умовою для ведення
бізнесу роздрібних мереж, багатьох мінімаркетів, магазинів,
аптек, кафе та ресторанів, в роботі ФОП, при продажу "технічно
складних товарів", в автоматах самообслуговування та ін.
Касові апарати
Касові апарати
Спеціалізовані РРО
Спеціалізовані РРО
Індикатори клієнта
Індикатори клієнта
Мобільні фіскальні реєстратори
Мобільні фіскальні реєстратори
Фіскальні реєстратори
Фіскальні реєстратори

Обрані продукти

Договір з ЦСО на щомісячне обслуговування РРО
Договір з ЦСО на щомісячне обслуговування РРО
300.00грн.

Cash&Cloud Касовий сервер
Cash&Cloud Касовий сервер
35.00грн.
Пошук продуктів
Мій обліковий запис
Відстеження замовлень
Уподобання
Кошик
Показувати ціни в: UAH
▼

Всі пропозиції Сервісного Центру
РРО можна переглянути в ІнтернетМагазині за посиланням [перейти].
Знижки надаються
індивідуально!

за

умовами

акції

Контакти Сервісного Центру РРО:
телефон: +38(050)-404-87-38
електронна пошта: rro@vg.ua

ЗАМОВИТИ ON-LINE

Зверніть увагу, додатково Ви зможете замовити зі знижкою!

• електронні ключі ДП “Дія” та програмне забезпечення для
подання електронної звітності «Соната»;
• послуги бухгалтерського обслуговування для підприємств та
податкового супроводу для підприємців (послуги з
бухгалтерського та податкового аутсорсингу);
• консультації з оптимізації та планування податкового
навантаження. Вибору оптимальної системи оподаткування;
• послуги аутстафінгу (лізинг персоналу, як елемент
оптимізації оформлення працівників);
• виготовлення документів по охороні праці;
• постановку на облік РРО та отримання ліцензії на торгівлю
алкогольними та тютюновими виробами;
• ліцензійне антивірусне програмне забезпечення Zillуa!
• реєстрацію торгової марки (знаку на товари, послуги);
• реєстрацію юридичних осіб інших організаційно-правових
форм; отримання довідок, витягів з державних реєстрів;
• виготовлення дозволів на розміщення зовнішньої реклами в м.
Чернівці;
• підготовку договорів та ін. юридичних документів. Супровід
та представництво в судах, органах державної та місцевої
влади та управління.

У разі, якщо Вас зацікавила пропозиція, звертайтесь в зручний
для Вас спосіб
тел.: +38(050)-404-87-38; електронна пошта: rro@vg.ua

