
 

 

 

 

BÁO GIÁ HÓA ĐƠN KHỞI TẠO TỪ MÁY TÍNH TIỀN 

DÀNH CHO HỘ KINH DOANH 
 

             

KÍNH GỬI: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Công ty CP công nghệ và thương mại Softdreams và Đại lý Công ty TNHH tư vấn An Minh Luật trân 

trọng gửi tới Quý Khách hàng báo giá Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền – EasyPOS như sau:  

 

    ĐVT: VNĐ 

STT Hạng mục Đơn vị Số lượng Tổng tiền Ghi chú 

I Bản quyền phần mềm quản lý bán hàng (Có thể lựa chọn 1 trong 2 phần mềm dưới đây) 

1 
Phần mềm quản lý trên điện 

thoại/máy POS 
Phần mềm 1 900,000 

Phí hàng năm 

2 Phần mềm quản lý trên máy tính Phần mềm 1 2,000,000 

II Chi phí thiết bị (Có thể lựa chọn 1 trong 2 thiết bị dưới đây) 

1 Máy POS cầm tay Chiếc 1 5,000,000 
Đã bao gồm 

10% VAT 

2 Máy in Bluetooth Chiếc 1 800,000 
Đã bao gồm 

10% VAT 

III Gói Combo (có PMKT) 

1 Gói combo 1 năm (300 số hóa đơn) Gói 1 1,400,000  

2 Gói combo 2 năm (600 số hóa đơn) Gói 1 2,450,000  

3 
Gói combo 3 năm (1.000 số hóa 

đơn) 
Gói 1 2,100,000  

 

- Phí khởi tạo: 500.000 VNĐ (chỉ tính 1 lần duy nhất/ 1 mã số thuế); 

- Gói Combo đã bao gồm: Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền EasyPOS, Chữ ký số HSM (ký các hóa đơn 

điện tử EasyInvoice), Phần mềm kế toán EasyBooks (Thời hạn tương ứng với gói dịch vụ) 

- Miễn phí sử dụng Mobile App trên điện thoại; 

- Trường hợp đã sử dụng dịch vụ combo Hộ kinh doanh, khi đăng ký sử dụng phần mềm Hóa đơn khởi 

tạo từ máy tính tiền - EasyPOS, Hộ kinh doanh được tiếp tục sử dụng số hóa đơn đã đăng ký trước đó 

mà không cần mua thêm hóa đơn. 

=> Giảm 10-15% khi liên hệ đăng ký qua ZALO: 0968458575 (Nguyễn An) 

 


