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Pachetul software promoţional SmartCash 360 ofertă, un set complet de funcţionalităţi 
necesare magazinelor, restaurantelor sau cafenelelor, la un preţ extrem de atractiv.

SmartCash 360 asigură toate funcţiile necesare pentru vânzarea cu amănuntul şi administrarea 
operaţională a activităţii comerciale, folosind noile modele de case de marcat inteligente 

Termeni şi condiţii de accesare a campaniei 
promoţionale “SmartCash 360”

■ Pachetul software promoţional SmartCash 360 
include versiuni speciale ale programelor SmartCash 
POS şi SmartCash Shop, destinate micilor comercianţi, 
persoane juridice;

■ SmartCash 360 poate fi comercializat exclusiv ■ SmartCash 360 poate fi comercializat exclusiv 
clienţilor noi, care nu utilizează deja aplicaţii 
SmartCash RMS;

■ Pachetul promoţional SmartCash 360 poate fi 
achiziţionat doar împreună cu o nouă casă de marcat 
compatibilă, de la una dintre companiile partenere 
înscrise în programul Dealer Autorizat SmartCash;

■ Este permisă achiziţionarea de către acelaşi client a ■ Este permisă achiziţionarea de către acelaşi client a 
unui număr nelimitat de licenţe SmartCash 360, în 
condiţiile în care fiecare licenţă este corespunzătoare 
unei case de marcat noi, diferite de celelalte 
achiziţionate;

■ Este permisă interconectarea aplicaţiilor licenţiate ■ Este permisă interconectarea aplicaţiilor licenţiate 
SmartCash POS 360 şi SmartCash Shop 360, în orice 
configuraţie între ele, atât în aceeaşi locaţie cât şi 
în locaţii de instalare diferite;

■ Magister Software recunoaşte dreptul utilizatorilor 
versiunii promoţionale SmartCash 360 de actualizare 
a programelor la versiuni superioare, care includ un 
număr mare de funcţionalităţi (upgrade). Pentru a 
beneficia de aceste versiuni, preţul de licenţiere este beneficia de aceste versiuni, preţul de licenţiere este 
calculat ca diferenţă dintre preţul de listă al noilor 
licenţe şi preţul recomandat de comercializare al 
pachetelor SmartCash 360 deja achiziţionate;

■ Pachetul software SmartCash 360 este disponibil la 
preţul promoţional recomandat de 360 Lei exclusiv 
TVA. Serviciile de instalare sau instruire, precum şi 
configurările de echipamente sau actualizările de configurările de echipamente sau actualizările de 
program nu sunt incluse în acest preţ.

Promoţia este valabilă în perioada 
16 mai 2018 - 15 mai 2019.

Componentele software incluse în pachetul 
promoţional “SmartCash 360”
■ Licenta de utilizare nelimitata SmartCash Shop 
versiunea Lite 360versiunea Lite 360
■ Licenta de utilizare nelimitata SmartCash POS 
versiunea Standard 360
■ Licenta de utilizare nelimitata pentru Plug-In Import 
Date SmartCash
■ Sabloane de organizare si baze de date prepopulate ■ Sabloane de organizare si baze de date prepopulate 
cu informatii model tip: minimarket, restaurant, cafenea, 
cofetarie, etc. 


