
Máy tính tiền 
„Giải pháp EET 
cho tất cả mọi người“

Truyền thống. Đáng tin cậy.
Không có lệ phí hàng tháng!

Công ty NOVUM
25 năm đồng hành cùng doanh nghiệp
Công ty NOVUM s.r.o được thành lập từ năm 1991, hiện 
nay chúng tôi có các cơ sở tại Praha, Brno, Opava
Chúng tôi có hệ thống servis với hơn 30 công ty trên 
toàn quốc sẵn sàng phục vụ khách hàng Tất cả các 
máy tính tiền của chúng tôi đều phù hợp và đáp ứng 
mọi  tiêu chuẩn EET của Bộ tài chính 
Với các doanh nghiệp Việt nam, chúng tôi đã chuẩn bị 
sẵn sàng các loại thiết bị, máy tính tiền với giá cả tốt 
nhất mà không có công ty nào có thể cạnh tranh được
Là công ty chuyên cung cấp các thiết bị liên quan đến 
máy tính tiền trên toàn quốc, hiện nay chúng tôi đang 
cung cấp dịch vụ cho: 
Tesco Franchize (Žabka) với 140 cửa hàng 
Drogerie TETA với hệ thống hơn 300 của hàng 
Kaufland v.o.s với hơn 700 cửa hàng 
Và nhiều doanh nghiệp bán lẻ khác trên toàn Séc

NOVUM, spol. s r.o.
ICO : 40766951
Ngày đăng ký: 1.8.1991
Trụ sở chính : 28.pluku 483/11 Praha 10
Năm 2015 doanh thu của chúng tôi là 
170 triệu Korun

Hãy liên lạc với chúng tôi
Điện thoại : 
+420 ……………………. 
( tiếng Séc )
+420 …………………….  
( tiếng Việt ) 



Máy tíNH tiềN CHD 3050
Dành cho các cửa  hàng vừa và nhỏ,
5000 danh mục hàng hóa, 8 nhóm hàng , in hóa đơn tự động 

Kết nối wifi bằng dây và không dây, có thể dùng pin

Giá: 7 780 Kc (chưa thuế DPH) 

Máy tíNH tiềN CHD 3850
Dành cho các cửa  hàng vừa và nhỏ,
12.000 danh mục hàng hóa, 99 nhóm hàng, in hóa đơn tự động 
Kết nối wifi bằng dây và không dây, có thể dùng pin

Giá : 12 980 Kc (chưa thuế DPH)

Máy tíNH tiềN CHD 6800
Dành cho các cửa  hàng vừa và nhỏ, thích hợp cho các nhà hàng, quán ăn 
Màn hình 10,1 inche, bàn phím cảm  ứng
Phần mềm Androi với dung lượng lưu trữ lớn 

Kết nối wifi bằng dây và không dây, có thể dùng pin

Giá : 19 480 Kc (chưa thuế DPH)

Máy tíNH tiềN CHD 5850
Dành cho các cửa  hàng vừa và nhỏ, thích hợp cho các nhà hàng, quán ăn 
12.000 danh mục hàng hóa, 99 nhóm hàng, in hóa đơn tự động 
68 phím cảm ứng, hộp đựng tiền 
Có thể vận hành bằng pin 

Giá: 15 980 Kc (chưa thếu DPH)

Máy qUét tíNH tiềN
Giá từ 2 390 Kc (chưa thuế DPH)

NGăN KéO đựNG tiềN
Giá từ 1 350 Kc (chưa thuế DPH)

MàN HìNH CHO KHáCH HàNG
Giá từ 2 290 Kc (chưa thuế DPH)


