
 

 
 

 
 
 
 

Termín eKasy sa blíži. O2 garantuje jej inštaláciu do konca 
roka len pri nákupe do 13. decembra 

  

V Bratislave, 19. 11. 2019 

  

  

Podnikatelia by si nemali nechávať kúpu a aktiváciu eKasy na poslednú chvíľu. Do termínu 

pre splnenie legislatívnej povinnosti ostáva len necelého poldruha mesiaca. O2 garantuje jej 

dodanie do konca roka len pri jej kúpe do 13. decembra. Rovnako aj jej prípadnú inštaláciu 

stihnú podnikatelia do konca roka len ak o ňu požiadajú do rovnakého termínu. Hoci sú 

skladové zásoby eKasy nadimenzované na zvýšený záujem pred štartom platnosti legislatívy, 

môže sa stať, že v druhej polovici decembra si už zákazník nebude môcť vybrať eKasu podľa 

svojich predstáv. 

 
 

O2 vzhľadom na očakávaný záujem o kúpu eKasy pred začiatkom platnosti príslušnej legislatívy, 

odporúča všetkým záujemcom, aby si jej nákup a inštaláciu nenechávali na poslednú chvíľu. 

„Vzhľadom na očakávaný nápor ku koncu roka, môžeme garantovať doručenie zásielky do 22. 

decembra len pri objednávkach, ktoré budú  potvrdené do piatku 13. decembra. Rovnaký termín platí 

aj pre požiadavky na inštaláciu našim technikom,“ uviedla hovorkyňa O2 Tereza Molnár. 

 

O2 momentálne objednávky vybavuje priebežne a je rovnako pripravené aj na prílev nových 

zákazníkov s blížiacim sa termínom. Napriek tomu upozorňuje, aby si podnikatelia nenechávali 

povinnosť na poslednú chvíľu a vyhli sa tak zdržaniam spojeným s inštaláciou alebo prípadným 

nedostatkom spôsobeným  veľkým záujmom na poslednú chvíľu.  

 

„Z 223 tisíc pokladníc, ktoré majú pridelený kód pokladnice eKasa klient, je do systému eKasa  

fyzicky zapojených len približne 146 tisíc,  ktoré v tomto systéme už vytvárajú pokladničné doklady. 

Z tohto počtu je približne 80 tisíc online registračných pokladníc (ORP). Znamená to, že viac ako 

jedna tretina pokladníc, ktorým bol pridelený kód eKasa, ešte stále do systému nie je pripojená,“ 

vysvetľuje Mária Sameková, členka prezídia Slovenskej komory daňových poradcov. 

 

O2 eKasa  

Systém eKasy, ktorý O2 predáva už od apríla tohto roka, prináša kompletné riešenia pokladne, POS 

terminálu a tlačiarne spolu s pripojením na dátovú sieť. Navyše, dáta na komunikáciu s finančnou 

správou sú v O2 bezplatné. O2 eKasa zohľadňuje špecifikácie pre rôzne segmenty podnikania a je 

dostupná v dvoch variantoch podľa potrieb (kompakt a komplet). Integrované riešenie platobného 

terminálu motivuje aj pre platby kartou. eKasu O2 ponúka bez vstupných nákladov, pretože nie je 

potrebné kasu kupovať v hotovosti, ale je možné si ju zaobstarať aj prostredníctvom pravidelných 

28-eurových mesačných platieb.  

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Viac informácií o O2 eKase nájdete na https://www.o2.sk/ponuka/biznis-riesenia/o2-ekasa. 

 

 

Všetky tlačové správy nájdete na www.spolocnost.o2.sk/tlacove-centrum/tlacove-spravy. 

Informácie sú k dispozícii aj na  www.facebook.com/O2Slovakia a www.twitter.com/#!/o2_Slovakia. 
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O spoločnosti O2 Slovakia, s.r.o. 

 

O2 je na Slovensku najrýchlejšie rastúcim mobilným operátorom. Od začiatku svojho pôsobenia, prináša 

revolučné riešenia, otvorenú komunikáciu a férovosť pre všetkých zákazníkov bez rozdielu. S jednoduchým 

portfóliom produktov systematicky mení pravidlá mobilnej komunikácie. Ako prvý priniesol na Slovensko 

skutočne neobmedzený program na volania a SMS, ako prvý uviedol komerčnú testovaciu prevádzku LTE 

siete, či ponúkol platby mobilom prostredníctvom NFC technológie. Operátor sa teší konštantne najvyššej 

zákazníckej spokojnosti spomedzi všetkých operátorov. 10x za sebou získal titul Operátor roka v nezávislej 

zákazníckej ankete. Operátor bol v roku 2013, 2014 a 2015 tiež vyhlásený najlepším zamestnávateľom 

medzi veľkými spoločnosťami, v nezávislej ankete spoločnosti Aon Hewitt. Vysokú kvalitu poskytovaných 

služieb zohľadňuje aj získanie certifikátu QMS podľa normy ISO 9001. 
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