
iPad kasseløsning  
Lave månedlige omkostninger 
Lav transaktions fee  
Let at anvende  
Super flot design – du behøver ikke gemme det væk!  

Har du startet ny butik eller er du træt at det gamle kasseapparat? 
Vi har løsningen og vi er klar til at hjælpe og vejlede dig. 

Gå ind på vores hjemmeside www.sofier.com og beregn selv prisen på
dit nye kasseapparat eller kontakt os for yderligere information.   
Vi ser frem til at hjælpe og vejlede dig. 

299,-
pr. måned

DANMARKS MEST ANVENDTE KASSESYSTEM TIL IPAD

Kan integreres til dit økonomisystem

Integration til betalingsterminaler 

Markedets bedste totaløkonomi 
Kan integreres til din webshop 

Integration til MobilePay 

Dansk support 
Brugervenligt 
Fleksibelt 

https://sofier.com/


Inklusiv: 
Bordstyring 
Gavekort 
Backend med statistikker og rapporter 
Udlæsning til Excel 
Alle Sofier POS funktioner og du får
automatisk alle nye funktioner når
systemet opdateres.  

SOFIER APP

Kr. 299,- pr. måned/kasse

PRISER – APP OG BASISPAKKER

mPOP kasseapparat med pengeskuffe
og integreret printer 
iPad 
Holder 
Opstartsfee og klargøring 

BASISPAKKE 1

Leasing kr. 285,- pr. måned* 

Som Basispakke 1 + betalingsterminal 
BASISPAKKE 1 PLUS

Leasing kr. 445,- pr. måned* 

Som Basispakke 1 PLUS + scanner  
BASISPAKKE 1 EKSTRA

Leasing kr. 498,00 pr. måned* 

Kasseapparat med kraftig holder til iPad 
Kraftig bonprinter 
Stor pengeskuffe 
iPad 
Opstartsfee og klargøring 

BASISPAKKE 2

Leasing kr. 325,- pr. måned* 

Som Basispakke 2 + betalingsterminal 
BASISPAKKE 2 PLUS

Leasing kr. 475,- pr. måned* 

Som Basispakke 2 PLUS + scanner  
BASISPAKKE 2 EKSTRA

Leasing kr. 545,- pr. måned* 

Kasseapparat der egner sig bedst til få daglige ekspeditioner
som frisører, fysioterapeuter, tandlæger osv.

Kasseapparat der egner sig til mange daglige ekspeditioner
som bager, blomsterbutik, foodtrucks, osv.

*Der kan ikke tilbydes leasing af et samlet beløb under kr. 10.000,00. De oplyste leasingpriser er vejledende og kan variere en smule afhængigt af renten. 
Leasingaftalen indgås med Grenke Leasing eller Ikano Leasing og løber i 36 måneder. Efter endt leasingperiode kan udstyret overtages for 10% af kontantprisen. 

Alle priser er ekskl. moms.

Kontant kr. 7.340,- 

Kontant kr. 12.435,- 

Kontant kr. 14.430,- 

Kontant kr. 8.689,- 

Kontant kr. 13.784,- 

Kontant kr. 15.779,- 



PRISER – EKSTRA HARDWARE

Årlig gatewaylicens gebyr kr. 850,00 

KORTTERMINAL INGENICO
IPP350 INKL. MOBILEPAY

Leasing kr. 169,- pr. måned* 

Årlig gatewaylicens gebyr kr. 850,00 

KORTTERMINAL INGENICO
IW250 INKL. MOBILEPAY**

Leasing kr. 231,- pr. måned* 

LABEL- OG
BYTTEMÆRKEPRINTER

Leasing kr. 92,- pr. måned* 

Højopløselig 

LABELPRINTER TIL SMÅ
ETIKETTER 

Leasing kr. 162,- pr. måned* 

KØKKENPRINTER

Leasing kr. 90,- pr. måned* 

SCANNER

Leasing kr. 83,- pr. måned* 

KRAFTIG HOLDER TIL IPAD

Leasing kr. 29,- pr. måned* 

Dinero, Billy, e-conomic 
(overførelse af daglig kasseopgørelse) 

INTEGRATION TIL ØKONOMISYSTEM

Kr. 49,- pr. måned

Kunder og lager 
FULD INTEGRATION TIL E-CONOMIC

Kr. 99,- pr. måned

Ekskl. nødvendige NAV-licenser  
INTEGRATION TIL NAV

Kr. 99,- pr. måned

Prestashop, Shopify  
INTEGRATION TIL WEB SHOP

Kr. 99,- pr. måned/kasse

Obligatorisk de første 6 måneder.Sofier
tilbyder service og support i dagtimerne
– alle ugens syv dage. Her vil du møde
teknikere, der på dansk med det samme
kan hjælpe dig videre. 

HOTLINE

Kr. 99,- pr. måned

Vi vil gerne sikre os at du kommer godt
fra start. Derfor tilbyder vi at komme ud
til dig og sætte dig ind i hvordan
kasseapparatet virker. Hvis du fravælger
dette, bliver produkterne sendt til dig. 

LEVERING OG UNDERVISNING

Leasing kr. 75,- pr. måned* 

*Der kan ikke tilbydes leasing af et samlet beløb under kr. 10.000,00. De oplyste leasingpriser er vejledende og kan variere en smule afhængigt af renten. 
Leasingaftalen indgås med Grenke Leasing eller Ikano Leasing og løber i 36 måneder. Efter endt leasingperiode kan udstyret overtages for 10% af kontantprisen. 

Alle priser er ekskl. moms.

** Ikke integreret 

Kontant kr. 4.595,- 

Kontant kr. 4.895,- 

Kontant kr. 1.995,- 

Kontant kr. 895,- 

Kontant kr. 6.995,- 

Kontant kr. 2.795,- 

Kontant kr. 2.750,- 

Kontant kr. 1.995,-


