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OFERTA  

DLA STACJI ZRZESZONYCH W PISKP 

Polska Izba Stacji Kontroli Pojazdów wynegocjowała korzystną ofertę zakupu 

grupowego programu Autodata dla stacji zrzeszonych w Polskiej Izbie Stacji Kontroli 

Pojazdów. Program ten jest znany na rynku i może być przydatny na stacji kontroli 

pojazdów. Jest akceptowany przez TDT podczas odbiorów stacji. Warunki zakupu, 

zależą od wersji programu i są następujące: 

- abonament może być zamówiony jedynie przez podmiot będący Stacją Kontroli 

Pojazdów, 

- zgodnie z zapisami licencyjnymi, z licencji można korzystać tylko w obrębie jednej 

stacji (punkt adresowy). Przedsiębiorca posiadający kilka stacji w różnych 

miejscowościach, chcący w każdej mieć dostęp do Autodaty, powinien wykupić dla 

każdej z nich odrębny dostęp. 

1. Aplikacja S&M – samochody osobowe i dostawcze 
 

S&M1 – 106 GBP  
S&M2 – 133 GBP 
S&M5 – 159 GBP 

 
 

S&M1 – 1 równoległy użytkownik 
S&M2 – 2 równoległych użytkowników 
S&M5 – 5 równoległych użytkowników 
 

 Minimalna ilość stacji, która musi przystąpić do oferty, aby powyższe 
ceny były wiążące: 100 

 Podana cena obowiązuje w pierwszym roku umowy. W kolejnych będzie ulegać 
wzrostowi o 5% rocznie. 
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2. Aplikacja Motocykle 

 
MOT1 – 71 GBP 
MOT2 – 89 GBP 

  MOT5 – 106 GBP 
 
MOT1 – 1 równoległy użytkownik 
MOT2 – 2 równoległych użytkowników 
MOT5 – 5 równoległych użytkowników 

 
 

 Minimalna ilość stacji, która musi przystąpić do oferty, aby powyższe 
ceny były wiążące: 100 stacji zamawiających jeden z wariantów S&M 
 

3. Aplikacja D&R – samochody osobowe i dostawcze 

D&R1 -  327 GBP 
D&R2 – 410 GBP 
D&R5 – 491 GBP 

 
D&R1 – 1 równoległy użytkownik 
D&R2 – 2 równoległych użytkowników 
D&R5 – 5 równoległych użytkowników 
 

 Minimalna ilość warsztatów, która musi przystąpić do oferty, aby 
powyższe ceny na D&R były wiążące: 50 
 
Podsumowanie: 

1) Podane ceny są w kwotach netto (należy do nich doliczyć podatek VAT wg. 

obowiązującej stawki 23%) 

2) Okres obowiązywania umowy – trzy lata. Podane ceny obowiązują w pierwszym 

roku umowy. Opłata za licencję będzie waloryzowana co roku o 5%.  

3) Konto grupowe będzie aktywowane na Polską Izbę Stacji Kontroli Pojazdów. 

Każda zainteresowana skp będzie miała swoją sublicencję do konta PISKP.  

4) Płatnikiem całego zakupu grupowego będzie Polska Izba Stacji Kontroli 

Pojazdów. Izba refakturuje koszt zakupu dla każdej zainteresowanej stacji 

indywidulanie, wg. kursu średniego NBP z ostatniego dnia roboczego 

poprzedzającego wystawienie faktury.  

5) Zawartość abonamentów S&M oraz D&R przedstawia załączona ulotka.  

6) Stacje zrzeszone w Izbie, zainteresowane zakupem, proszone są o 

wypełnienie i przesłanie wiążącej ankiety, załączonej do niniejszej 

oferty, do dnia 31 października 2019 roku, pocztą na adres Izby:  

ul. Gdańska 51 lok. A, 01-633 Warszawa, mailem na adres: 

biuro@piskp.pl lub faxem pod numerem: 022 – 811-28-78. 

mailto:biuro@piskp.pl

