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SSiisstteemm  ffiissccaall  ppeennttrruu  ccaassee  ddee  sscchhiimmbb  vvaalluuttaarr  

SSPPEEEEDD  TTRRAANNSSFFEERR  EEXXCCHHAANNGGEE  
 

 
Sistemul este avizat la Ministerul de Finanțe si este compus din 3 componente: 

 
 
 
 

 
 
      IMPRIMANTĂ      +     AFIȘAJ CLIENT    +    APLICAT IE SOFTWARE   

 
 

Optional se poate conecta sertar de bani. 
Va rugam sa accesati www.aparaturafiscala.ro pentru a descoperi alte oferte avantajoase ce ar putea reprezenta 
interes pentru case de schimb valutar: 

• Masini de numarat bancnote 
• Masini de verificat bancnote 
• Sertare de bani 
• Seifuri 
• Sisteme PC 
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Avantajele SEDONA: 

 

LIVRARE GRATUITĂ 
 

 DEPUNERE DOSAR LA DGFP 
gratuit pentru jud. Ilfov și jud. Constanța 
sau contra taxei de 80 Lei, tva inclus, 
pentru Mun. Bucuresti (onorariu avocat). 

 FISCALIZARE ȘI INSTRUIRE 
la sediul clientului 
fără taxă de deplasare.  

SERVICIU “BUY-BACK” 
pentru aparatele folosite atunci cand nu 
vă mai sunt necesare, în anumite 
condiții. 

 
PLĂCUȚE PVC  
cu textele obligatorii “Păstrați bonul 
fiscal” și nr. telefon OPC, 
gratuite pentru clienții interesați. 

 CONTRACT DE SERVICE  
De la 29 Lei, tva inclus / lună. 
3 deplasări incluse și  
asistență nelimitată. 
La  plata a 5 luni a 6-a este gratuită! 

 

  
  

Imprimantă fiscală Datecs FP550 T 
în sistem POS avizat Speed Transfer Exchange 

Sistem POS pentru case de schimb valutar cu un program profesional și 
complet. 
 
Detalii imprimantă: 
Tehnologie de printare: termica 
Sistem de taiere automata a bonurilor “auto-cutter”. 
Printare logo grafic in antetul fiecarui bon 
Dimensiune role folosite: 57mm latime, 40 m lungime (atat rola pentru client 
cat si rola jurnal). Latime maxima de printare: 54 mm, 36 caractere pe linie 
Viteza de printare: 12,5 linii / sec 
Tip de conectare la PC: RS232. Conectare sertar de bani. 
Disponibila in trei culori ale carcasei: alb, gri inchis, negru.  
Temperatura de functionare: de la -50 C pana la 400 C 
Dimensiuni imprimanta (l x L x h): 128 x 359 x 162 mm. Greutate: 2,3 kg 
 
Detalii afișaj client: 
Doua randuri a cate 20 de caractere. Posibilitate de scurtare a bratului. 
Se monteaza pe masa. Culorea carcasei este aceeasi cu a imprimantei. 
 

Detalii aplicație software: 
Aplicatia Speed Transfer  confera control, rapiditate in operatiunile de schimb 
valutar si respectarea cerintelor legislative. 
Functioneaza cu sistemele de operare Windows XP si Windows Vista. 

Preț pentru întregul pachet:  2500 Lei 
Preț fără TVA: 2016,13 Lei   

 

 Toate serviciile pentru punerea in functiune sunt gratuite: livrare; intocmirea dosarului pentru D.G.F.P. in 
vederea fiscalizarii; obtinerea seriei fiscale de la D.G.F.P. – pentru anumite judete; fiscalizare la sediul clientului; 
conectare la PC; instruirea personalului. 

 Pentru clientii interesati, se distribuie gratuit: placuta din PVC cu inscriptia “Pastrati bonul fiscal” si placuta din 
PVC cu datele de contact ale O.P.C. 

 Termen de livrare: maxim 48 de ore  

 Garantie: 1 an 

Vă mulțumim! 
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