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Belföldi telephelyi árlista az aktuális évre  
ÁFA és a szállítás költsége nélkül, készpénz vagy 8 napos átutalás esetén. 

 

1 klt “MemoStang ACS” EL-04/MB esemény ellenőrző rendszer 113.600 - Ft 

tartalom:      ACS =Anti Clone System 

1 db „MemoStangEco” EL-04/MB típusú adatgyűjtő 

1 db gyöngyvászon tok az adatgyűjtőhöz 

7 db  „CheckPointLite”,  azonosító 

1 db MSReader “USB” adapter az adatgyűjtő és a PC 

csatlakozásához  

1 db „MemoStang” letölthető kiértékelő program és dokumentáció. Program 

verzió 2.66 (magyar/angol/stb.), szabad felhasználású. 

1 db Webes távfelügyelet: +1 db „iCheckPoint LAN”  felár:  80.500 - Ft 

1 db “MemoStangEco”, EL-04/MB típusú adatgyűjtő 69.500 - Ft 

1 db „MSReader“-USB adapter az adatgyűjtő és a PC  

csatlakozásához  22.500 - Ft 

1 db Gyöngyvászon tok az adatgyűjtő használatához  3.100 - Ft 

 

 

1 db “CheckPoint” robosztus kültéri azonosító (Dallas ID), 4.250 - Ft 

ha darabszám > 50 4.100 - Ft 

 

 

1 db “CheckPointLite” azonosító (Dallas iButton), 3.500 - Ft 

ha darabszám > 50 3.400 - Ft 

 

 

 

1 db “iButtonKey” személyi azonosító „kulcs” (Dallas iButton), 3.190- Ft 

ha darabszám > 50 3.050 - Ft 

 

 

1 db iCheckPoint Wifi/LAN vagyonvédelmi 

  távfelügyeleti készülék, Wifi/ LAN ver.: 82.600 – Ft 

 Opció: pillanatkép megjelenítés IP kameráról 
 (Szerver használati díj: 3000 -Ft/hó, IP40 Lite rendszeren keresztül)  

 Internetes Járőrinformációs Rendszer 

 

Kapcsolódó szoftverek: 

 

1 szerver „IP40 Lite” szerver oldali program csomag (Megjelenés alrendszer)  

Licenc díj (saját szerver esetén, min. op. rendszer: Windows 10 Pro, 

Egyszeri távoli installálás 12 hónap követéssel) 455.000 - Ft 

Rendszer távoli menedzselése és karbantartása havonta, 1 év után 42.000 - Ft 

További termékek: 

Ipar 4.0 Lite eszközök bemutató és projekt konfigurátor: 

  

mailto:landin@t-email.hu,
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http://patrol.l-and.hu/Doc/NetPatrolInfoSystem.pdf
http://patrol.l-and.hu/Doc/IP40_Lite_Demo.pdf
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Belföldi szolgáltatások díjai: 

 
 IP40 Lite Szerver használati díj/terminál/hónap 4.500 - Ft 

 Felár pillanatkép opcióhoz /terminál/hónap 3.100 - Ft 

 (Negyedévente előre fizetve, vonatkozó számla ellenében) 

Telephelyi javítások: 

 „MemoStang” elemcsere 7.800 - Ft 

 „MemoStang” érintőfej csere 6.900 - Ft 

 „MemoStang” érintőfej javítás 5.500 - Ft 

Telepítés: 

 „MemoStang” rendszertelepítési óradíj ( + kiszállási díj) 8.500 - Ft 

 

További, elektronikával és informatikával kapcsolatos szolgáltatások díjai*: 

  

 Rendszermérnöki, tanácsadói óradíj** 16.530 - Ft 

 Egyedi szoftver-, hardver fejlesztői, szervizmérnöki óradíj** 16.530 - Ft 

 Hardver, szoftver szerviz óradíj (számítógép) 15.500 – Ft 

 CNC szerszámgép és egyéb hasonló berendezés szerviz óradíj 16.530 - Ft 

 Saját termék szerviz óradíj 12.500 - Ft

 Idegen termék szerviz óradíj 14.800 - Ft 

 Saját termék bevizsgálás, tesztelés alkalmanként 8.500 - Ft 

 Idegent termék bevizsgálás, tesztelés alkalmanként 12.800 - Ft 

 Szakvélemény saját termékre, munkalapon 6.600 - Ft 

 Szakvélemény saját termékre egyéb formában 10.500 - Ft 

 Szakvélemény idegen termékre  13.750 - Ft 

 Helyi kiszállási díj alkalmanként Komló közigazgatási határán belül 7.000 - Ft 

 Vidéki kiszállási díj alkalmanként Utazási óradíj + kilométerenként*** 167 - Ft 

 Utazási óradíj (1óra=65km)  6.200 - Ft 

 

„*”  Az óradíjak elszámolása az első órában megkezdett félóránként, utána megkezdett 

óránként történik. Ezek a díjak anyag és egyéb költséget nem tartalmaznak. A szerviz 

óradíjak munkanapokon 07-17 óra között érvényesek, ezen időtartamon kívül a 

mindenkori díjak kétszerese. 

 „**” A 400 órát meghaladó projektek esetén az óradíjak maximum 20%-kal 

csökkenthetők, külön megállapodás alapján. 

„***” A kilométer a telephelytől a megrendelőig, oda-vissza megtett konkrét földrajzi 

távolság alapján kerül elszámolásra. Vidéki kiszállások esetében egy alkalom maximum 

12 óra lehet az oda-vissza utazási idővel együtt. Az alkalmak közötti esetlegesen 

szükséges szállás és ellátás költsége a megrendelőt terhelik megegyezés szerint. 

 

Alkalmazott felárak: 

 Készpénzfizetés, utánvét vagy maximum 8 napos banki átutalás 0% 

 Maximum 15 napos banki átutalás 10% 

 Maximum 30 napos banki átutalás 25% 

 Maximum 45 napos banki átutalás 50% 
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