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POKLADNA CONTO MOBILE P2 S PLATEBNÍ FUNKCÍ 

Hledáte malou, lehce přenosnou, a přitom maximálně spolehlivou mobilní pokladnu a platební 
terminál v jednom? 

V tom případě Vám nabízíme pokladnu Conto Mobile s terminálem P2. Spolehlivá 

pokladna z odolného plastu s velkým dotykovým displejem   LCD 5,5", propracovaná pokladní 
aplikace s možností vlastního nastavení, operační systém Android 7.1, vestavěná tiskárna 
účtenek, bankovní terminál vestavěný přímo do pokladny. 

Tato pokladna byla speciálně vyvinuta pro potřeby živnostníků, kteří cestují, nebo 
jezdí za svými zákazníky. Pokladna Conto Mobile s terminálem P2 je ideálním 
řešením pro podnikatele, kteří hledají jednoduché a kompletní řešení. 
 

Tato pokladna je oblíbená pro 
svoje nízké pořizovací náklady, 
jednoduché a intuitivní 
ovládání (zvládne i člověk, který nemá 
rád technologie), a komplexnost 
řešení. Zařízení Conto Mobile se 
připojí kdekoliv (přímo ze zařízení 
k internetu), poté vytiskne 
účtenku a zákazník Vám může rovnou 
na místě zaplatit platební 
kartou. Funguje tedy kdykoliv 
a kdekoliv bez starostí. 

 
Další velkou výhodou je, že na rozdíl od konkurenčních výrobků se u  této 
aplikace neplatí žádné měsíční poplatky za aplikaci Conto Mobile, pouze 
poplatky za platby kartou (viz níže). Jakmile si jednou pokladnu koupíte, je vaše 
i s veškerými jejími daty (žádné posílání dat do společných úložišť vlastníka 
pokladního softwaru). 

Pokladnu dodáváme jako kompletní řešení složené z pokladního 
terminálu Sunmi P2 (umožňuje platby platební kartou) a pokladní aplikace 
Conto Mobile.  

Terminál Sunmi P2 

Pokladní terminál je z kvalitního, odolného plastu s velkým dotykovým 
displejem, který je dobře viditelný za všech světelných podmínek. Výměna 
tiskového kotoučku je snadná. Část terminálu, ze které se tiskne účtenka, je 
opatřena speciálními kovovými zoubky pro snadné odtržení účtenky. 

• Operační systém Android 7.1 
• Procesor 1,5GHz 
• Paměť 1GB RAM, 8GB ROM 
• Displej LCD 5,5", rozlišení 1440x720 bodů, IPS 
• Možnosti připojení 
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o mobilní síť LTE 
o Wi-Fi 802.11 a/b/g/n 
o Bluetooth 4.0 

• Baterie 2540mAh 
• Rozhraní USB-C, slot na SIM, dokovací konektor 
• Tisk termální 58mm, rychlost tisku 70mm/s, maximální průměr kotoučku 40mm  
• Rozměry: 222 x 81,6 x 17,6mm 

EET pokladna Conto Mobile 

Pokladní aplikace je uživatelsky velmi přívětivá, umožňuje personifikaci 
přesně podle vašich potřeb (řazení položek, barva oken, popisy produktů 
a služeb atd.). Rádi vás s pokladnou zaškolíme a vysvětlíme vám veškeré 
její funkce a ovládání. 

• Propracovaná pokladní aplikace s EET funkcemi 
• Snadná editace účtu (podporuje gesta) 
• Fulltextové vyhledávání položek 
• Prodej korunou, slevy na položku i na účet 
• Různé druhy plateb (hotovost, karta, 

stravenky) 
• Režim úhrada faktury v hotovosti (pro EET) 

s možností zadání čísla faktury, které se 
tiskne na dokladu 

• Režim platby nepodléhající evidenci tržeb 
• Podpora dárkových poukazů a zvláštních 

režimů EET 
• Prodeje se ukládají přímo v databázi 

v zařízení (Vaše data nesdílíte nikomu 
jinému a máte je dostupná i bez připojení 
k internetu) 

• Snadné nastavení přímo v aplikaci 
• Import položek, skupin zboží a dalšího přímo z formátu Conto 

 Platby kartou 

Pomocí Sunmi P2 můžete přijímat platby běžnými platebními 
kartami. Transakční poplatek je u těch nejběžnějších od 1% z placené 
částky. Provozní poplatek je následující: 

• 0 Kč za měsíc při platbách kartou nad 200 000 Kč /  měsíc 
• 100 Kč za měsíc při platbách kartou od 50 000 Kč do 200 000 Kč /  měsíc 
• 150 Kč / měsíc při platbách kartou do 50 000 

Kč / měsíc 

Podpora plateb kartou je podmíněna 
podpisem smlouvy s poskytovatelem 
platebních funkcí (MPOS) a uhrazením 
aktivačního poplatku. 
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