Informații care contează pentru afacerea ta!

Vremurile pe care le trăim sunt neobișnuite. Cu siguranță că fiecare dintre noi va resimți efectele
mai devreme sau mai târziu. În ce măsură vom fi afectați - asta depinde de domeniul nostru de
activitate, de măsurile pe care le vom lua, dar și de sprijinul oferit de autoritatile competente.
Împreună cu partenerii nostrii, veti fi la curent cu toate informațiile care contează pentru afacerea
ta și vei putea lua din timp deciziile cele mai potrivite.

SIMAL SOLUTION are marfa pe stoc – case de marcat, impimante fiscale, cititor cod bare, sertare,
balante electronice, etc.! Va vom anunta in cazul in care vor exista deficit de marfa!

In situatia suspendarii activitatii, colegii de la tehnic vor lucra de acasa asigurand doar
suportul telefonic pentru casele de marcat cu probleme.
Numerele de telefon de la Tehnic sunt active permanent si puteti sa vorbiti cu noi fara
probleme sau sa ne scrieti la: simal.solution@gmail.com
Sperăm că-ți sunt de folos informațiile de mai sus. Dacă ai nevoie de serviciile noastre sau crezi
că te-am putea ajuta cu ceva, putem discuta, cu mare drag.
Cu respect,
Zaharia Simona Nicoleta
www.simalsolution.ro
Mobile: 0771 085 870 / 0775597418
Email: simal.solution@gmail.com
Unitate acreditata pentru distributie si service echipamente fiscale:
CASE DE MARCAT, IMPRIMANTE FISCALE, SOFT VANZARE-GESTIUNE,
SISTEME POS(Point of sale).

Stimati clienti,
Importatorul caselor de marcat DATECS, au facut un anunt important privind utilizarea caselor de
marcat pe durata starii de urgenta.
Pe scurt:
*depuneti declaratia F4109 de nefunctionare daca aveti activitatea inchisa – formularul il puteti
descarca aici sau luati legatura cu unitatile de service;
* este recomandat sa porniti casele de marcat cel putin de 2 ori pe luna si sa le lasati timp de
aproximativ 2 ore in functiune pentru ca aceste aparate sunt electronice si este necesar sa mentineti in
parametri optimi bateriile, condensatorii si alte componente. Din aceste motive, este recomandata
alimentarea echipamentelor cu energie electrica;
* puteti scoate o data pe luna un raport Z fara vanzari pe care sa il arhivati pentru a demonstra ca nu ati
avut activitate in perioada respective;
Magazinelor si agentilor economici deschisi in aceasta perioada le este recomandat sa tina legatura cu
echipele de service create de fiecare unitate de service in cazul in care sunt probleme in functionarea
caselor de marcat;
Pe masura ce vom afla informatii relevante de la partenerii nostri, le vom distribui si catre dvs.

