CENÍK ZÁKLADNÍHO HARDWARE A SLUŽEB SYSTÉMU CCS CARNET

Hardware CCS Carnet
Název

Popis

Cena

Standard

Standardní sada pro pevnou instalaci, vhodná pro monitoring osobních i nákladních vozidel. Sada obsahuje
palubní jednotku, GPS a GSM antény, napájecí svazek a přepínač typu jízdy.

4 900 Kč

Mobile OBD2

Mobilní jednotka s integrovanými GPS a GSM anténami, pro použití bez pevné instalace. Vhodná pro
monitoring osobních i nákladních vozidel s konektorem OBD2.

5 900 Kč

Doplňkové komponenty k palubní jednotce CCS Carnet
Název
Bezkontaktní čtečka
sběrnice CAN
Bezkontaktní čtecí
zařízení RFID

Popis
Čtení důležitých informací z interní diagnostiky vozu neinvazivním způsobem, které zaručuje zachování
záručních podmínek výrobce vozu.

Cena
590 Kč

Standardní RFID čtečka pro bezkontaktní čtení čipu identifikace řidiče.

1 499 Kč

Bezkontaktní identifikační Standardní RFID čip nebo karta pro bezkontaktní čtečku identifikace řidiče.
čip – RFID
Kontaktní čtecí zařízení

49 Kč

Čtecí adaptér Dallas pro kontaktní čtení čipu identifikace řidiče.

399 Kč

Kontaktní identifikační čip Čip Dallas pro kontaktní identifikaci řidiče.

160 Kč

Sirénka

Zvuková signalizace jízdy s nepřihlášeným řidičem.

Záložní zdroj 12 V

Záložní zdroj k palubní jednotce určený pro osobní vozidla. Nutný zejména pro zajištění zabezpečení vozidla.

819 Kč

Záložní zdroj 24 V

Záložní zdroj k palubní jednotce určený pro nákladní vozidla a pracovní stroje. Nutný zejména pro zajištění
zabezpečení vozidla/stroje.

859 Kč

Sledování provozních
veličin a pracovních
činností

Zakázkové řešení na základě konkrétní poptávky zákazníka.

Instalace DUT E

Doporučená cena za jednu sondu bez demontáže nádrže.

79 Kč

Individuální
5 500 Kč

Doprava při instalaci DUT Doporučená cena za 1 km, která může být naúčtována v případě montáže u zákazníka.
E

15 Kč/km

Kapacitní hladinoměr
DUT-E 232/70

Sonda pro měření hladiny paliva v nádrži.

4 000 Kč

Sumanizátor DUT-E 232

Sumátor pro získávání dat o celkovém objemu paliva z několika nádrží vozidla nebo z pevných nádrží.

700 Kč

Instalační materiál

V případě instalace GPS jednotky dle doporučeného postupu výrobce vozu, může být použit speciální
instalační materiál, který bude následně přefakturován.

Individuální

Tarify CCS Carnet
Název

Popis

Cena

Komplet

Měsíční paušální platba za provozování služby CCS Carnet v ČR.

299 Kč

Komplet EU

Měsíční paušální platba za provozování služby CCS Carnet v EU včetně licenčních příplatků za zahraniční
mapy a přenosu 10 MB dat.

443 Kč

OFFLINE

Měsíční paušální platba za provozování služby CCS Carnet bez jednotky GPS vztažený na 1 vozidlo. Tarif
neobsahuje a ani nepotřebuje datové přenosy a SIM.

39 Kč

Všechny uvedené tarify zahrnují poplatky za nájem SIM karty a standardní datové přenosy na území ČR. Komunikační poplatky za další služby jako např.
SMS, roamingové SMS a další výše neuvedené služby se řídí ceníkem GSM operátora.
Aktivace
Název

Popis

Cena

Jednorázový poplatek za aktivaci vozidla v systému CCS Carnet (např. zavedení vlastní jednotky, převod
jednotek k novému zákazníkovi).

Aktivace

299 Kč

Název
Licenční příplatek 1

Licenční příplatek za využití zahraničních map
Popis
Licenční příplatek za data z jednoho státu (s výjimkou ČR a SR) z jedné jednotky za měsíc.

Licenční příplatek 2+

Licenční příplatek za data ze dvou a více států (s výjimkou ČR a SR) z jedné jednotky za měsíc.

90 Kč

Licenční příplatek SK

Licenční příplatek za data ze SR.

15 Kč

Cena
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46 Kč

CENÍK ZÁKLADNÍHO HARDWARE A SLUŽEB SYSTÉMU CCS CARNET

Další služby – externí
Název

Popis

Cena

Instalace palubní jednotky Doporučená cena instalace palubní jednotky vč. GPS a GSM antén a přepínače typu jízd s využitím
při využití bezkontaktního
bezkontaktní technologie čtení sběrnice CAN.
čtení sběrnice CAN

cca 1 300 Kč

Instalace
palubní jednotky

Doporučená cena instalace palubní jednotky vč. GPS a GSM antén a přepínače typu jízd.

cca 1 200 Kč

Deinstalace palubní
jednotky

Doporučená cena deinstalace palubní jednotky dle požadavku zákazníka.

Přeinstalace palubní
jednotky

Doporučená cena za přeinstalaci (demontáž z původního vozu a montáž do nového vozu) palubní jednotky.

Sazba za km

Doporučená cena za 1 km, která může být naúčtována v případě montáže u zákazníka.

Instalace GPS antény do
motorového prostoru

V případě pokovení nebo vyhřívání čelního skla vozu se GPS anténa musí nadstandardně instalovat do
motorového prostoru vozu.

cca 500 Kč
až 1 000 Kč
cca 1 600 Kč
9,90 Kč/km
200 Kč

Montáže a demontáže jsou prováděny externími autorizovanými servisy, které své služby mohou fakturovat zákazníkovi napřímo nebo přes společnost CCS
dle domluvených cen. Uvedená cena je orientační a závisí např. na typu vozidla, složitosti montáže (v případě periferií) apod.
Jestliže dojde ze strany zákazníka k nepřistavení vozidel ve smluveném termínu nebo zákazník zruší termín v den montáží, je Dodavatel oprávněn
požadovat náhradu, tzv. marný výjezd (900 Kč/vozidlo).
V případě, že je práce technika vykonána v sobotu, bude naúčtován příplatek +50%, v neděli nebo o svátcích pak +100% ze standardní hodinové sazby.
Další služby – interní
Název

Popis

Cena

Periferie

Měsíční paušál za zpracování dat z externích periferií za položku (např. sledování PHM, měření teplot,
indikace stavu otevření dveří, snímání pracovních činností, atd.).

Školení obsluhy systému
CCS Carnet

Jednorázové školení obsluhy systému v místě sídla zákazníka.

Repase jednotky Carnet

Cena repasované jednotky při výměně jednotky Carnet po záruce.

Repase jednotky Carnet
45

Cena nové jednotky Carnet při výměně jednotky Carnet 45.

Programování

Práce programátora dle zadání klienta, vývojové práce na zakázku a podobně (uvádí se v kapacitě jednoho
člověka za den [manday, MD]).

8 000 Kč/MD

Servisní práce

Servisní práce dle požadavků zákazníka nad rámec standardních činností (pozáruční opravy, rekonfigurace
jednotek, zakázková konfigurace jednotek aj.).

900 Kč/hod.

Sazba za km

Sazba za 1 km za dopravu technika.

Telefonický dotaz na
polohu vozidla

Telefonický dotaz na call centrum CCS na poslední známou polohu vozidla. Po sdělení autorizačního kódu a
registrační značky bude volajícímu sdělena poslední známá poloha vozidla.

Technická podpora –
Premium

Realizace požadavků zákazníka nad rámec standardních činností (například opakované nahrávání dat do
systému Carnet, přiřazení karet…).

SMS dotaz na polohu
vozidla

Dotaz na poslední známou polohu vozidla prostřednictvím aplikace. Poplatek neobsahuje platbu
telekomunikačnímu operátorovi za odeslání SMS.

SMS alarmové hlášení z
aplikace

Zaslání alarmového hlášení aplikací CCS Carnet při porušení pravidel obvyklého nebo požadovaného
chování vozu (např. vyjetí mimo specifikovanou oblast) prostřednictvím SMS.

1,50 Kč/událost

E-mailové alarmové
hlášení z aplikace

Zaslání alarmového hlášení aplikací CCS Carnet při porušení pravidel obvyklého nebo požadovaného
chování vozu (např. vyjetí mimo specifikovanou oblast) prostřednictvím e-mailu.

1 Kč/e-mail

SMS alarmové hlášení z
jednotky

Zaslání alarmového hlášení palubní jednotkou CCS Carnet (např. při zjištění narušení integrity
zabezpečeného vozu nebo stroje) prostřednictvím SMS.

Dle vyúčtování
telekomunikačního
operátora

Eco drive

Vyhodnocení stylu jízdy a dodržování rychlostních limitů.

5 Kč/měsíc/vozidlo

Termíny

Možnost definice a hlídání termínů (například STK, servis…). Termíny je možné hlídat jak datumově, tak i
kilometrově.

Rezervace vozidel

Zařazení vozidla do modulu rezervací s možností následné rezervace a zapůjčení v určitém časovém
období.

3 Kč/měsíc/vozidlo

Rezervace parkovacích
míst

Zařazení parkovacího místa do modulu rezervací s možností následné rezervace daného místa pro určité
časové období.

3 Kč/měsíc/vozidlo

Archivace

Rozšíření standardní archivace. Jedná se o kompletní archivaci.

25 Kč/položka
3 500 Kč
990 Kč
2 500 Kč

9,90 Kč/km
20 Kč/vozidlo
900 Kč/hod.
1,50 Kč/dotaz

1,50 Kč/termín

5 Kč/rok/vozidlo
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Mailer

Automatické zasílání předem vybraného reportu e-mailem bez nutnosti přihlášení do systému Carnet.

Webové služby

Možnost přímého propojení systému Carnet se systémy zákazníka přes webové služby, případně API.

1 Kč/použití služby

On-line pozice 60

Odeslání on-line pozice vozidla v jízdě každých 60 sekund. Mimo jízdu 600 sekund.

1 Kč/měsíc/vozidlo

On-line pozice 20

Odeslání on-line pozice vozidla v jízdě každých 20 sekund. Mimo jízdu 200 sekund.

5 Kč/měsíc/vozidlo

Hlídání oblasti

Hlídání předem definovaných oblastí při vjezdu/výjezdu vozidla.

2 Kč/měsíc/vozidlo

Nákladová střediska

Možnost definice nákladových středisek.

Google mapy

Využití mapového podkladu Google mapy včetně funkce Streetview v Evropě.

10 Kč/měsíc/vozidlo

Agrární mapy

Využití informací z katastrálních a zemědělských map přímo v systému Carnet.

3 Kč/měsíc/vozidlo

Zakázky

Možnost evidence zakázek u konkrétního vozidla.

1 Kč/e-mail

3 Kč/měsíc/středisko

2 Kč/zakázka
Ostatní

Název
GPRS Profi

GPRS Roaming

Popis
Měsíční poplatek za službu, umožňující on-line přenos dat ze zahraničí v rámci EU z jedné jednotky.
Neobsahuje SMS dotaz na polohu. Tato služba je doplňkovou službou k tarifu Komplet.
Měsíční poplatek za on-line přenos dat ze zahraničí v rámci EU a vybraných evropských zemí z jedné
jednotky. Jedná se o Evropské země, které nejsou v EU – Ukrajina, Rusko, Turecko, Bělorusko, Švýcarsko,
Černá Hora, Srbsko, Albánie. Neobsahuje SMS dotaz na polohu. Tato služba je doplňkovou službou k tarifu
Komplet.

Aktivace / deaktivace
roamingového tarifu

Jednorázový poplatek za aktivaci / deaktivaci tarifů GPRS Roaming a GPRS Profi.

Povel pro stažení dat

Požadavek na okamžité přenesení všech dat (obvykle za účelem kompletace dokumentů, jako např. knihy
jízd) v situaci, kdy je standardní spojení nějak znemožněno (např. při pobytu mimo domácí GSM síť bez
roamingu nebo delší ztráta signálu GPS).

Poplatek za upomínku

Za druhou a další upomínku.

Distribuce daňového
dokladu

Distribuce daňového dokladu poštou.

Cena
29 Kč/měsíc/jednotka

99 Kč/měsíc/jednotka

49 Kč
Dle vyúčtování
telekomunikačního
operátora
200 Kč
90 Kč

Další doplňky a periferie konzultujte, prosím, se specializovaným obchodním zástupcem. Uvedené ceny jsou bez DPH, sazba DPH se řídí platným zákonem.

Základní ceník systému CCS Carnet platný od 4. 8. 2020
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