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monitorowania pojazdów z 

wykorzystaniem technologii GPS 

dedykowanego dla zarządzania oraz 
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OOOpppiiisss   ooofffeeerrrooowwwaaannneeegggooo   rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaannniiiaaa   

System umożliwia monitorowanie pojazdów z możliwością rozliczenia pracy 
kierowców i pojazdów - dostarczając informacji takich jak lokalizacja, prędkość, poziom paliwa, 
temperatura oraz umożliwiając generowanie raportów obrazujących czas pracy, przebiegi, trasy 
przejazdów, zużycie paliwa, miejsca i czasy postojów, tankowań, itp. Powyższe informacje 
pozwalają na obiektywną weryfikację rozliczeń związanych z transportem. Przekaz danych 
realizowany jest poprzez usługi sieci telefonii komórkowej GSM a w szczególności transmisję 
GPRS. 
 
System można podzielić na cztery podsystemy, realizujące inne, składowe zadania: 
 
lokalizacja pojazdu  
Informacje o lokalizacji pojazdu, jego prędkości jak również dokładny czas pozyskiwane są z 
systemu GPS. Informacje te docierają do zainstalowanego w pojeździe odbiornika GPS z 
amerykańskich satelitów wojskowych NAVSTAR, co daje gwarancję globalnego zasięgu oraz 
dokładności podawania pozycji rzędu 3 metrów. 
 
gromadzenie danych źródłowych, wstępna analiza 
Zainstalowany w pojeździe odbiornik GPS dostarcza dane o lokalizacji i prędkości pojazdu do 
mikroprocesora urządzenia. Informacje te wraz z aktualnym stanem podłączonych czujników 
zostają przesłane do systemu serwerowego magazynującego i przetwarzającego informacje lub – 
w przypadku braku możliwości nawiązania połączenia z serwerem - zapisane w nieulotnej pamięci 
typu flash i przesyłane automatycznie w chwili nawiązania połączenia. 
 
transmisja danych 
W celu zapewnienia łączności pomiędzy urządzeniem w pojeździe a systemem serwerowym i 
ostatecznie stacją monitorującą, dyspozytorską lub telefonem komórkowym użytkownika 
wykorzystywane są usługi sieci GSM – transmisja GPRS dla przekazywania sygnałów alarmowych, 
danych o pozycji pojazdu i stanie czujników oraz SMS dla sterowania terminalem i awaryjnego 
przekazywania sygnałów alarmowych. Informacje z pojazdu przekazywane są co 60 sekund oraz 
awaryjnie, w przypadku wystąpienia zdarzenia alarmowego. Transmisja GPRS realizowana może 
być przez sieć publiczną lub – dla zapewnienia poufności i bezpieczeństwa danych przez VPN. 
 
odbiór, kolekcja, udostępnienie i analiza danych 
Dane z zainstalowanego w pojeździe terminala docierają do systemu serwerowego i tam są 
przechowywane. Dostęp do nich oraz ich analiza możliwa jest na trzy sposoby:  
- specjalne oprogramowanie (aplikacja ComboClient), łączące się z serwerem poprzez sieć Internet 
lub Intranet. Aplikacja umożliwia wizualizację aktualnej dostępnej pozycji na mapie, przekazanie 
aktualnego stanu czujników, analizę wszelkich danych historycznych, generowanie raportów 
stanowiących podstawę do rozliczenia czasu pracy pojazdów i kierowców. Służy również do 
konfiguracji części parametrów systemu.  
- poprzez przeglądarkę internetową i serwis www.monitoring.pl możliwa jest wizualizacja bieżącej 
pozycji oraz generowanie raportów oraz podsumowań – dla pojedynczych pojazdów, grup oraz 
wszystkich w firmie. Tą drogą dostępne są również mechanizmy administracyjne ułatwiające 
zarządzanie kontem.  
- wykorzystując usługę WAP w telefonie komórkowym możemy otrzymywać informacje o pozycji 
pojazdu. Możliwe jest również generowanie przez serwer przekazywanej komunikatem SMS 
informacji o zdefiniowanych przez użytkownika alarmach lub przekroczeniach (prędkości, obszaru 
itp.) 
Możliwe jest również udostępnienie danych agencjom ochrony – wówczas w przypadku 
wystąpienia zdarzeń kwalifikowanych jako alarmowe (oczywiście jeżeli system w samochodzie 
został odpowiednio skonfigurowany), np. kradzieży pojazdu lub napadu na kierowcę informacja jest 
przekazywana na stanowiska operatorskie i wizualizowana wraz z pozycją geograficzną pojazdu, 
odczytaną z odbiornika GPS. 

http://www.monitoring.pl/
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Dzięki takim informacjom agencja ochrony może natychmiast podjąć interwencję w celu 
zapobieżenia zagrożeniu lub minimalizacji ewentualnych strat.  
 
 

OOOpppiiisss   ttteeeccchhhnnniiiccczzznnnooo   fffuuunnnkkkcccjjjooonnnaaalllnnnyyy      

1. Informacje ogólne 
 

 
 

Oferowane Państwu urządzenie pojazdowe – terminal Combo GPS zawiera moduł GPS, system 
mikroprocesorowy analizujący dane, moduł pamięci – rejestrator – mogący zapisać 36 000 pozycji 
pojazdu wraz z informacjami takimi jak prędkość pojazdu, czas i stany podłączonych czujników w 
przypadku braku połączenia z serwerem, oraz system transmisji danych oparty na modemie 
GSM/GPRS.  
Czas zapełnienia pamięci rejestratora zależy od ustawienia częstotliwości zapisu oraz od długości 
czasu przemieszczania się pojazdu – podczas postojów pamięć urządzenia nie zapełnia się. Przy 
domyślnie ustawianej częstotliwości zapisu - co 1 minutę plus dodatkowe sygnały z czujników, 
pamięci zazwyczaj wystarcza na okres 2 – 3 miesięcy intensywnej pracy pojazdu. Dane z 
rejestratora są automatycznie przekazywane do systemu serwerowego w momencie nawiązania 
połączenia. 
Do terminala można podłączyć różne urządzenia (np. interfejs do czujnika poziomu paliwa) i 
czujniki (np. otwarcia klapy, drzwi) jak również akcesoria umożliwiające identyfikację i autoryzację 
kierowcy, przełącznik trybu jazdy umożliwiający określenie statusu pojazdu (np.jazda 
prywatna/służbowa, z ładunkiem/bez). Istnieje również możliwość podłączenia elementów 
wyposażenia pojazdu, które może zdalnie uruchomić operator bez udziału kierowcy (np. 
immobilizer, sygnalizacja świetlna lub dźwiękowa).  
Łączność z pojazdami realizowana jest poprzez sieć GSM - urządzenie współpracuje z telefonem 
przemysłowym, który stanowi integralną część terminala. 
 
 
2. Lokalizacja i monitorowanie pojazdów  

 
Wyposażenie pojazdów w terminale Combo GPS umożliwia stałą, aktualizowaną, co 60 sekund 
prezentację lokalizacji samochodów na cyfrowej mapie aplikacji ComboClient. 
Mapa Polski zawiera wszystkie drogi krajowe i wojewódzkie, linie kolejowe, szczegółowe palny 
ponad 600 miast, zaznaczone wszystkie miejscowości (większe jako obrys z siecią głównych ulic, 
mniejsze jako punkty) oraz tereny zielone i zbiorniki wodne. Drogi krajowe opisane są numerami; 
plany miast zawierają wszystkie ulice, linie kolejowe oraz tereny zielone i zbiorniki wodne w obrębie 
granic danego miasta. Wszystkie ulice, place i ronda mają - po odpowiednim powiększeniu planu - 
wyświetlane nazwy. Część terenów zielonych i zbiorników wodnych pozostaje nieopisana.  
Na mapie ogólnej Europy widoczne są granice państw, drogi, miasta, linie kolejowe i obszary 
wodne w ogólnym zarysie; 
Możliwe jest wyszukiwanie miejsc według nazwy (miejscowości, ulicy, nazwy własnej miejsca) lub 
współrzędnych geograficznych.  
W programie istnieje opcja umożliwiająca pomiar odległości na mapie oraz pomiar przebytej trasy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Lokalizacja pojazdów. Na mapie widoczny jest „ślad” aktywnego pojazdu od momentu rozpoczęcia 
obserwacji oraz strzałka wskazująca kierunek jazdy. Obserwowany obiekt na liście pojazdów 
wyróżniony jest niebieską ramką na mapie zaś zieloną, kwadratową ikoną.  
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Możliwa jest również 
prezentacja obiektów 
wyłącznie w formie 
tabelarycznej. 

Śledzony obiekt 
jest wyróżniony na 
mapie.  
Ikony pozostałych 
obiektów mają 
kształty koła. 
Możliwe jest 
wyświetlenie nazw 
wszystkich 
obserwowanych 
pojazdów przy ich 
ikonach na mapie. 
 

 



  

Czerwony kolor czcionki w nazwie obiektu i kierowcy oznacza przekroczenie ograniczenia (tutaj: 
dozwolonego obszaru pracy) 
 
W szczegółach rekordu zawarta jest informacja o lokalizacji, prędkości, ilości widzialnych satelitów, 
stanie podłączonych czujników analogowych (poziom paliwa) oraz cyfrowych (systemy alarmowe, 
blokady), czasie przesłania rekordu, przyczynie jego powstania itp. 
 

 
 
 
Korzystając z rozwijanego dla każdego z obserwowanych pojazdów 
menu można uzyskać dostęp do szczegółów przesłanych informacji, 
alarmów, odtworzyć dane historyczne, wysłać do pojazdu polecania 
sterujące, skonfigurować dopuszczalne obszary pracy i schematy 
wysyłania powiadomień o alarmach i przekroczeniach. 
 

 
 
 

 
 
 
Funkcja definiowania dopuszczalnego obszaru pracy (ewentualnie dozwolonej trasy) umożliwia 
automatyczną kontrolę poruszania się pojazdu po założonej trasie lub dotarcia do określonego 
punktu. Odpowiednia konfiguracja pozwala na późniejsze wyraportowanie przekroczeń 
zdefiniowanych parametrów (obszar, prędkość, zmiana stanów podłączonych instalacji) a nawet na 
przesłanie informacji o wystąpieniu zdarzenia komunikatem SMS na dowolny numer telefonu 
komórkowego . 
Dzięki takiej funkcjonalności możliwe jest również – przykładowo – powiadomienie o 
rozładowywaniu się akumulatora w pojeździe. 
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Serwis www.monitoring.pl pozwala na dostęp do informacji o pojazdach z dowolnego, 
podłączonego do sieci Internet komputera z zainstalowaną przeglądarką internetową. 

 
 
 
 
 
 
Po zalogowaniu do serwisu z listy 
dostępnych dla siebie pojazdów 
użytkownik może wybrać ten, 
którego dane – łącznie z aktualną 
pozycją - chce obejrzeć. Dostępne 
są informacje o stanie wejść 
terminala w samochodzie oraz 
parametry podawane przez 
odbiornik GPS. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nazwa miejsca, w którym znajduje się lokalizowany pojazd jest linkiem wywołującym  mapkę w 
nowym oknie przeglądarki. 
 
 
 
 

 
Pozycja na mapie jak i w opisie jest odświeżana 
domyślnie, co minutę - lub wskazany przez 
użytkownika iloczyn tego okresu. 
 

 
 
  żytkowników wraz z prawami dostępu itp. 
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WEBclient pozwala również na administrowanie kontem – 
zmianę nazw pojazdów, grupowanie, tworzenie 
u

http://www.monitoring.pl/


  

3. Raportowanie eksploatacji pojazdów 

Oferowane rozwiązanie umożliwia dostęp do szczegółowych informacji niezbędnych do rozliczania 
eksploatacji pojazdów wyposażonych w terminale. Dane o pozycji pojazdu oraz stanie czujników 
przesyłane są na bieżąco poprzez połączenie GPRS do serwera lub w przypadku niedostępności 
GPRS (np. poza granicami Polski ze względu na koszt transmisji w roamingu) rejestrowane w 
pamięci urządzenia i przesłane automatyczne po nawiązaniu połączenia. Dane za dowolny okres 
mogą być poddane obróbce przy wykorzystaniu aplikacji ComboClient lub analizowane z poziomu 
stron WWW. Aplikacja oferuje możliwość przeglądu informacji z zadanego przez użytkownika 
okresu, z wizualizacją w formie wykresów oraz pozycji na mapie. 
 

 
 
- przegląd trasy z wykresem prędkości oraz zarysem trasy na mapie. Aplikacja ma zabudowane 
wektorowe (umożliwiające łatwe i dokładne skalowanie bez przekłamań) mapy drogowe Polski,  
Europy, oraz szczegółowe plany ponad 600 polskich miejscowości. 
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Wykres przebytej w 
zadanym okresie 
odległości. 
Czerwona linia 
oznacza aktualnie 
oglądany re-kord – 
położenie pojazdu w 
danym momencie jest 
również wizualizowane 
na mapie. 
Powyżej wykresu znaj-
uje się lista tras i 
postojów wraz z ich 
parametrami. 
 



  

 
 
Informacja o osiąganych w zadanym okresie prędkościach z filtrem ustawionym na prędkości 
przekraczające 120 km/h. W oknie rekordów widoczne są jedynie zapisy spełniające kryteria 
określone w filtrze (czyli prędkość powyżej 120 km/h), rekordy w kolorze żółtym oznaczają, iż 
pojazd porusza się poza zdefiniowanym obszarem. Rekordy z przekroczeniami wizualizowane są 
na mapie. Na wykresie kolorem czerwonym są oznaczone przekroczenia prędkości.  
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Zbiorcza informacja o 
czasie pracy pojazdu. 
Słupki wykresu 
obrazują dzienny czas 
jazdy w zadanym 
okresie, po prawej 
stronie widoczne są 
informacje liczbowe. 
Powyżej wykresu lista 
tras ze wskazaniem 
kierowcy. 
 



  

 
 

 
 
Informacja o zużyciu paliwa w zadanym okresie z włączonym filtrem tankowań i ubytków. Na 
wykresie widać poziom paliwa w zbiorniku.  
Prezentowane są wyłącznie rekordy z zarejestrowanym tankowaniem lub ubytkiem (upustem) 
paliwa. Na mapie widoczne są miejsca tankowań. Na górze informacja o fragmencie trasy, na 
którym zostało zatankowane paliwo. 
Informację o stanie paliwa terminal pobiera z odpowiednio skalibrowanego fabrycznego czujnika 
samochodu lub dodatkowo zainstalowanej sondy z  błędem pomiaru nie przekraczającym 1%. 
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Informacja o czasie pra-
cy pojazdu danego dnia. 
Niebieskie pola na wy-
kresie oznaczają pracę 
(jazdę), białe postój. 
Czerwona kreska wska-
zuje przeglądany rekord. 
Pozycja pojazdu jest 
wizualizowana na mapie. 
Powyżej widać opis trasy 
(postoju) wraz z podsta- 
wowymi parametrami. 
 



  

 
Korzystając z dostępnego w aplikacji ComboClient systemu filtrów można uszczegółowić zakres 
danych do wygenerowania raportów. 
 

 
 
Po określeniu zakresu danych na ich podstawie generowany jest raport – w postaci informacji 
zbiorczej lub bardziej rozbudowanego raportu 
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Informacja zbiorcza 
określa analizowany 
okres, pokonany dys-
tans, zużycie paliwa, 
tankowania, ubytki, czas 
pracy – z ewentualnym 
rozróżnieniem dla po-
szczególnych kierowców 
czy stanów przycisków 
wyboru trybu pracy.  
 



  

 
 
Powyżej przykładowe strony wydruku pełnego raportu dla jednego pojazdu, zawierające oprócz 
wspomnianych wyżej informacji również wykresy prędkości, zużycia paliwa, czasu pracy oraz 
szczegółowe dane tankowań. 
 
Aplikacja ComboClient oferuje możliwość wygenerowania raportu zbiorczego, zawierającego 
podstawowe dane o eksploatacji wielu pojazdów w oznaczonym okresie.  
 

 
 
Ilość pojazdów, dla których generowany jest raport jest dowolna, do wyboru spośród wszystkich 
dostępnych dla danego użytkownika. 
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Korzystając z serwisu WEB pod adresem www.monitoring.pl możliwe jest tworzenie tabelarycznych 
raportów sumarycznych, z tras przejechanych przez pojazd, postojów, tankowań, raportów 
zbiorczych etc. 
  
Generowane w ten sposób raporty mogą zastępować tradycyjne karty drogowe.  
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http://www.monitoring.pl/


  

 
Zestawienie najistotniejszych parametrów pracy pojazdu z poszczególnych umożliwia szybką  
analizę wykorzystania jednego lub kilku pojazdów w firmie. 
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Otrzymywane w takiej postaci zestawienia informacji (dla jednego lub kilku pojazdów) mogą zostać 
wydrukowane lub wyeksportowane w postaci pliku tekstowego do arkusza kalkulacyjnego lub 
innych aplikacji umożliwiających analizę pracy pojazdu lub rozliczanie kosztów. 
 
 



  

 

Zaawansowane mechanizmy umożliwiają predefiniowanie i automatyczne generowanie raportów, 
co znakomicie wpływa na szybkość dostępu do danych. Raport może być również przesyłany 
pocztą elektroniczną na zdefiniowany przez użytkownika adres. 

 

 

 

Podczas predefiniowania raportów dosyć swobodnie można określać ich zakres, częstotliwość 
generowania oraz okres, którego mają dotyczyć. 

 

 

4. Rozliczanie czasu pracy kierowców 

 
Zastosowanie modułu identyfikacji kierowców pozwala na określenie, który z upoważnionych 
kierowców prowadzi pojazd. Możliwe jest raportowanie czasu pracy kierowcy, pokonanych przez 
niego tras, zatankowanego paliwa, etc. 
Niewielki czytnik specjalnie programowanych pastylek Dallas, podłączony do odpowiedniego 
wejścia terminala Combo instaluje się w miejscu łatwo dostępnym dla kierowcy. Oprogramowanie 
pastylek pozwala na nadanie im unikalnych parametrów, które – poza identyfikacją kierowcy – 
umożliwiają wykorzystanie modułu jako immobilisera – z definiowalnymi prawami do uruchamiania 
poszczególnych samochodów przez konkretnych kierowców lub wszystkich pracowników firmy. 
Użycie modułu może być wymuszane poprzez blokadę uruchomienia pojazdu bez dokonania 
autoryzacji, generowanie sygnału dźwiękowego, itd. 
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Wykorzystanie modułu identyfikacji umożliwia 
wygenerowanie raportów dla kierowcy – 
szczegółowych, z dokładnym opisem 
przejechanych poszczególnymi pojazdami tras 
oraz ogólnych, zawierających ilości kilometrów 
i przepracowany czas – również z podziałem 
na samochody. 
 
Możliwe jest również generowanie raportów 
zbiorczych dla wielu kierowców. 
 



  

5. Dane techniczne terminala Combo GPS 

 
 
Terminal COMBO GPS wraz z anteną GPS, anteną GSM, termometrem cyfrowym i przyciskiem 
napadowym 

 
 Zespół: 
 
- centralka urządzenia PREDATOR COMBO 
- wbudowany modem GSM – model: WISMO Quick 
- antena GSM 
- wbudowana przystawka GPS 
- antena GPS 
 

Producent: 
 
KERATRONIK 
WAVECOM 
 
µBLOX 
mBLOX 
 

 
Dane techniczne Combo 
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Model/typ COMBO 

Producent KERATRONIK 

Budowa Centralka + anteny GSM i GPS 

Napięcie znamionowe 12V  DC  (24V) 

Zasilanie systemu • 12V (24V) z akumulatora pojazdu 
• zasilanie rezerwowe – akumulator wewnętrzny 

Pobór prądu w stanie czuwania 44 mA 

Pobór prądu w stanie spoczynku 15 mA 

Chwilowy pobór prądu (wysyłanie SMS) 200 mA 

Czułość odbiornika GPS -165dBW min. 

Ilość kanałów odbiornika GPS 6 

Szybkość transmisji danych GPS 1 sekunda 
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Czas startu GPS:  
       1. Znane wszystkie dane 
             (pozycja geograficzna, czas, almanac 
              ephemeryda) 
       2. Znana pozycja, czas, almanac,  
           nieznana ephemeryda 
       3. Znany almanac, nieznane czas i  
           pozycja  
       4. Nieznane żadne dane 
            

 
1 sekunda 
 
 
45 sekund 
 
90 sekund 

 
12 minut 
 

Dokładność pozycjonowania <50 m 

Max wykrywalna prędkość poruszania się obiektu 1800 km/h 

Dokładność określenia prędkości 0.2 m/s 

System GSM 900/1800 

Moc modemu 2W / 900MHz ;  1W / 1800MHz 

Czułość modemu -113dB 

Temperatura pracy od –20 do +550C 

Temperatura przechowywania od –35 do +850C 

Zabezpieczenie systemu Numer telefonu GSM + PIN urządzenia 4 cyfry 

Załączanie systemu Załączenie ciągłe 

Czas stanu oczekiwania 

Stan serwisowy systemu 

 - 

Komenda SMS/GPRS 

Wejścia • Uniwersalne (-), 2szt. 
• Uniwersalne (+), 1szt. 
• Stacyjka 
• Analogowe (0 – 10V) – 2szt 
• Cyfrowe – termometr 
• Przycisk napadowy (-) 

• Przycisk trybu jazdy (-) 

• Czytnik Dallas 

Wyjścia • Uniwersalne (-), 4szt. -  200 mA/szt (max 500mA 
sumarycznie) 

• Dioda świecąca  

Zmiana parametrów urządzenia - programowanie • Bezpośrednie – komputer + przewód program. 
• Zdalne – komendy z aplikacji  ComboClient 
• Zdalne – komendy SMS z telefonu 

Zakres pomiaru temperatury od -55 do +1250C (dokładność pom. 10C) 

Instalowanie innych urządzeń zabezpieczających Bez ograniczeń
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CCCeeennnnnniiikkk   rrrooozzzwwwiiiąąązzzaaannniiiaaa

                                                

      

1. Cena terminala 

Terminal Predator Combo 2 GPS*1)   od 1 do 15 sztuk  1400,00 zł + 22% VAT 
      od 15 do 49 sztuk  1250,00 zł + 22% VAT 
      powyżej 49 sztuk  1100,00 zł + 22% VAT  
 
Terminal Predator Combo 2 LT         800,00 zł + 22% VAT 

UWAGA! Terminal Predator Combo 2 LT nie oferuje możliwości pomiaru poziomu paliwa, 
identyfikacji kierowcy, wyboru trybów jazdy oraz posiada ograniczone możliwości w podłączeniu 
urządzeń zewnętrznych. 

2. Ceny instalacji terminala 

Koszt instalacji terminala w pojeździe zależny jest od zakresu prac i funkcjonalności urządzenia. 
Przy założeniu zakresu:   -     elektryczne podłączenie terminala  

- instalacja anten GPS i GSM 
- kalibracja czujników paliwa 

koszt montażu wynosił będzie 500,00 zł + VAT za jeden pojazd.  
Ostateczną cenę instalacji można ustalić po dokładnym określeniu konfiguracji i warunków. 
   

3. Ceny akcesoriów 

- Ultradźwiękowy Miernik Poziomu Paliwa 

Sonda (wraz z elementami montażowymi i okablowaniem)  - 1.200,00 zł + 22% VAT 

Montaż sondy       -    100,00 zł + 22% VAT 

Kalibracja zbiornika paliwa     -    150,00 zł + 22% VAT 

 
- Moduł identyfikacji kierowców 

Czytnik modułu       -     35,00 zł + 22% VAT 

Pastylka identyfikacyjna (z uchwytem)    -     20,00 zł + 22% VAT 

Instalacja modułu      -     50,00 zł + 22% VAT 

 
- System wyboru trybu jazdy 

Przycisk wyboru + dioda sygnalizacyjna    -     15,00 zł + 22% VAT 

Instalacja modułu      -     50,00 zł + 22% VAT 

 
- Moduł Bluetooth  

Moduł umożliwiający bezprzewodowe podłączenie komputera -   350,00 zł + 22% VAT 
PC lub PDA – np. do nawigacji  

 
*1) Cena urządzenia nie zawiera kosztu modemu Wavecom Wismo Quik. Korzystając z warunków 
specjalnych operatora sieci GSM modem można nabyć za kwotę 1-99 zł podpisując umowę na świadczenie 
usług telekomunikacyjnych na okres 36 miesięcy. Cena modemu przy zakupie od producenta wynosi 90 
Euro.  
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4. Opłaty eksploatacyjne 

Abonament miesięczny wraz z transmisją GPRS           -  69,00 zł + 22% VAT 
(utrzymanie konta, dostęp do danych, oprogramowanie, opieka serwisowa, koszt 
modemu i karty SIM pokrywa Keratronik, transmisja GPRS na terenie Polski, bez SMS) 
 
Abonament miesięczny bez transmisji GPRS            -  50,00 zł + 22% VAT. 
(utrzymanie konta, dostęp do danych, oprogramowanie, opieka serwisowa, karta SIM 
oraz moduł GSM dostarcza klient) 
 
Abonament miesięczny wraz z transmisją GPRS dla Combo 2 LT         -  55,00 zł + 22% VAT 
(utrzymanie konta, dostęp do danych, oprogramowanie, opieka serwisowa, koszt 
modemu i karty SIM pokrywa Keratronik, transmisja GPRS na terenie Polski, bez SMS) 
 
Koszt wysłania pytania lub polecenia za pomocą komunikatu SMS z aplikacji ComboClient (w 
przypadku braku GPRS)               -  0,50 zł + 22% VAT 
 
Koszt wysłania na telefon komórkowy powiadomienie SMS o alarmie lub ostrzeżeniu  
                  -  0,50 zł + 22% VAT 
 
Roaming GPRS - usługa transmisji danych GPRS w roamingu           - 80,00 zł + 22% VAT 
Roaming GPRS pozwala na przesłanie 2 MB danych GPRS, wyłącznie w roamingu 
międzynarodowym, tzn. w sieciach GSM funkcjonujących poza terenem RP. 
 
 
 
 
 

DDDooossstttaaawwwaaa,,,   gggwwwaaarrraaannncccjjjaaa,,,   pppłłłaaatttnnnooośśśććć   

Warunki dostawy 
Dostawa sprzętu może zostać zrealizowana natychmiast po podpisaniu umowy na dostarczenie 
sprzętu.  
Dostawy mogą być realizowane etapami.  
 
Warunki gwarancji   
Koszty zapewnienia serwisu gwarancyjnego zawarte są w cenie urządzeń; 
Producent gwarantuje, że dostarczone produkty firmy są wolne od wad montażowych. Gwarancja 
obowiązuje w okresie 12 miesięcy, liczonym od dnia odbioru sprzętu przez kupującego. Istnieje 
możliwość przedłużenia gwarancji. 
Warunkiem obowiązywania gwarancji jest montaż urządzenia przez autoryzowanego instalatora. 
 
Warunki płatności 
Płatności mogą być realizowane po dostarczeniu terminali, na warunkach określonych w umowie 
na dostarczenie sprzętu. 
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