
Cenová ponuka

V Bratislave, dňa: 1.2.2019

Zameraná na potreby klienta

Vypracoval : Mgr. Radoslav Fečko – Obchodné oddelenie  

Mobil +421 917 882 444



Potreby klienta

1. On-line monitoring služobných vozidiel, zabezpečenie ochrany vozidla pred odcudzením, jednoduché 
a rýchle priradenie tankovania, sledovanie potreby servisu, presné vyčíslenie nákladov na služobné a 

súkromné jazdy

2. Kniha jázd, prehľad jázd: dodržiavanie daných pravidiel, sledovanie a evidovanie súkromných a 

služobných jázd. Spätná kontrola jázd, ľudí, využitia vozidiel... Možnosť poskytnutia hesiel 
zamestnancom na rôznych úrovniach, všetky heslá majú 24-hodinový prístup do systému – podľa 

nastavenia hesla (možno zakázať a povoliť takmer všetky operácie)

3. Možnosť objednať si službu s menším počtom vozidiel a tak overiť spoľahlivosť systému.

4. PHM reporty - o priemernej spotrebe a nadspotrebe, PHM import tankovania kariet Shell, Slovnaft, 
OMV, CCS, report zostatky v nádrži, cestovné príkazy v systéme, report neaktívne vozidlá, obchodný 

report k jazde a k času státia... – jednoduché, prehľadné, zrozumiteľné a rýchle selektovanie 

informácií. Systém stále napreduje a klienti využívajú nové a nové možnosti reportovania alebo 
selektovania informácií o jazdách. Systém sám vypočítava potrebné údaje.

Pridaná hodnota pre klienta

1. Imobilizér – zabezpečenie vozidla, možnosť znehybnenia.

Možnosť záložné batérie, vyššia bezpečnosť (upgrade)

2. Okamžité zistenie polohy odcudzeného vozidla (pokiaľ nebude systém odpojený páchateľom)

3. Možnosť upgrade (výstup pre vodičov, meranie teploty v nástavbe, mechanická ruka, PHM atď.)

4. Automatické upgrade systému, aj mapových podkladov zahrnuté v cene.

5. Pravidelné servisné kontroly – dvakrát do roka. (Trojročná záruka na hardware) použitie hardware v 

iných vozidlách, reinštalácia..., servisná aj technická služba Hot–line nonstop



Cenová ponuka na auto – základný monitoring

Základná varianta celkom v Eur (bez DPH)

Popis služby Počet áut Jednotná cena Celkom Poznámka

Základná HW jednotka CCC basic 1 69,- 69 Jednorázovo

Aktivácia systému 1 16,30 1,- Jednorázovo - zľava

Aktivácia SIM karet 1 8,30 8,30 Jednorázovo

Security (1) Waipointy 1 16,30,- 1,- Jednorázovo

Inštalácia (u klienta, vrátane dopravy!!! 
atď.)

1 30,- 30,- Jednorázovo – montáž vrátane 
dopravy vrámci celej SVK a ČR

celkom jednorazovo v EUR (bez DPH) 109,30 Eur Jednorázovo

Pravidelné mesačné paušály v Eur (bez DPH)

Popis služby Počet áut Jednotná cena Celkom poznámka

Mesačný paušál za systém SVK online 1 8,50 8,50 mesačný poplatok za všetky služby  
vrátane servisu zariadení vo vozidle 
na servisných miestach Commander

Mesačný paušál za systém EU online 1 13,90 13,90 mesačný poplatok za všetky služby  
vrátane servisu zariadení vo vozidle 
na servisných miestach Commander



Cenová ponuka na auto – doplnková služba

Základná varianta celkom v Eur (bez DPH)

Popis služby Počet áut Jednotná cena Celkom Poznámka

Prepínač jázd súkromná/služobná jazda 1 5,€ 5€ Jednorázovo

Identifikácia vodičov Dallas (2x kľúč v 
cene)

1 10€ 10€ Jednorázovo

Náhradný kľúč Dallas 1 3,30€ 3,30€ Jednorázovo



Prínosy systému

1. odbúranie administratívy automatizáciou vytvárania knihy jázd a iných ekonomických výkazov    

(výpočet ceny jazdy a nákladov na auto) a jednoduchý export údajov vo formáte Excel alebo PDF

2. zníženie využitia referentských vozidiel odbúraním čiernych jázd a sledovanie súkromných a 
služobných jázd (zvýšenie počtu priznaných súkromných jázd)

3. presné podklady pre fakturáciu zákaziek a transparentnosť pred odberateľmi

4. možnosť uplatniť 100% výšku vykázanej PHM do nákladov

5. možnosť získania dodatočnej zľavy na poistenie vozidiel

6. jednoduchá a presná správa servisu vozidiel

7. stráženie majetku proti odcudzeniu a neoprávnenému zneužitiu

8. kontrola činnosti na pobočkách

9. možnosť prístupu do systému kdekoľvek na svete cez prehliadač alebo pomocou mobilného telefónu 
a bez inštalácie softvéru

10. žiadne nečakané dodatočné faktúry za výjazd, servis, výmenu SIM karty a pod.

11. 24-hodinová bezplatná Hot-line linka (v prípade krádeže alebo nehody vozidla vrámci EÚ)



Ostatné

1. po nainštalovaní hardware do vozidla a pripojení do systému „CCC“ nasleduje faktúra za hardware 

so splatnosťou 14 dní, podpisujeme zmluvu o monitoringu

2. mesačný paušál v súlade s cenníkom za používanie systému CCC 

3. zmluva „Friend“ na neurčito (dalšie možnosti: zmluva na rok, dva roky podľa cenníka)

4. pokiaľ ďalej, po skúške systému, budeme pripojovať ďalšie autá, budeme aktuálne meniť cenu 
paušálu podľa cenníka, cena na hardware môže byť rovnaká

5. Waypointy – sledovanie určitých vybraných predom definovaných priestorov na mape, garáže, 
stavby, varovanie pred opustením republiky… (vjazd, výjazd, prejazd danej oblasti). Miesta si klient 

môže vyznačiť v neobmedzenom počte a keď vozidlo vstúpi na územie, názov územia – klienta, 
prevádzky, pobočky, nákupného miesta ... sa automaticky pripíše k jazde. Waypointy umožňujú 

nastaviť v určitom čase za určitých okolností zaslanie emailu alebo prezvonenie telefónu. Napríklad aj 
vtedy, aj vodič prekročí Vami zadanú rýchlosť.

6. poznámky k jazde: naložené, vyložené, jazda ku klientovi atď… z kabíny vodiča, upgrade

7. sledovanie činnosti auta – (automaticky je možné sledovať vybranú činnosť) otvorenie nákladného 

priestoru, zloženie nákladu, naloženie odpadu…)

8. Pravidelné školenia zadarmo



Kontakt

Commander Systems, s.r.o.

Žitná 23, 831 06 Bratislava

+421 2 4463 7116

www.commander.sk

Mgr. Radoslav Fečko – Obchodné oddelenie

Mobil +421 917 882 444,Tech.Linka +421 915 990335

Hot line +421 918 918 888

E-mail :  radoslav.fecko@commander.sk

http://www.commander.sk/

