
 

Porównanie cen produktów związanych 
z prowadzeniem stacji diagnostycznej 

 

 

Lp. Nazwa  
Cena programu SKP PRO 

 i jego elementów składowych* 
Sprawdź co kto daje 

 i za ile 

1. Podstawowa SKP 668,00 zł  

2. Okręgowa SKP 668,00 zł  

3. Podstawowa SKP – kolejne lata 668,00 zł  

4. Okręgowa SKP – kolejne lata 668,00 zł  

5. 
 

Katalog danych technicznych pojazdów 
(zawartość katalogu – 106  tys. pojazdów) 

w cenie poz. 1-4  

6. 
Dane techniczne poj. - DIP (~1 milion) 
- Użytkownik aktywny (A Plus) 
- Użytkownik bierny (B Plus) 

A Plus - 60,00 zł  

B Plus - 180,00 zł  

7. 
Identyfikacja pojazdów - zawiera ponad 852  
milionów numerów seryjnych 

w cenie poz. 1-4  

8. 

Moduł SMS w cenie poz. 1-4  

Wysyłanie SMS - przed pierwszym zamówie-
niem każda stacja w promocji jednorazowo 
może otrzymać: 
- 50 SMS-ów testowych przy abonamencie 
kwartalnym lub rocznym, 
- od 500 do 1000 SMS-ów testowych w 
przypadku wykupienia programu SKP PRO na 
okres 2 lat i dłuższy (dotyczy nowych klientów). 

Pakiet 500 szt. 152,00 zł (~0,247 zł/szt.)  

Pakiet 1000 szt. 295,00 zł (~0,240 zł/szt.)  

Pakiet 5000 szt. 1410,00 zł (~0,229 zł/szt.)  

9. 

Czytnik dowodów rejestracyjnych wraz 
 z podstawką i licencją 

1660,00 zł  

Licencja do obsługi – opłata jednorazowa 
 

w cenie czytnika 
 

 

 

Podsumowanie 

Lp. Nazwa  
Cena programu SKP PRO wraz  

z elementami składowymi* 
Porównaj cenę 

1. 
Podstawowa SKP w pierwszym roku 
(wraz z czytnikiem po rabacie) 

SKP PRO     2166,70 zł  

SKP PRO A Plus   2277,76 zł  

SKP PRO B Plus   2397,76 zł  

2. 
Okręgowa SKP w pierwszym roku 
(wraz z czytnikiem po rabacie) 

SKP PRO     2166,70 zł  

SKP PRO A Plus   2277,76 zł  

SKP PRO B Plus   2397,76 zł  

3. 
Podstawowa SKP w pierwszym roku 
i kolejne lata 

SKP PRO     668,00 zł  

SKP PRO A Plus   728,00 zł  

SKP PRO B Plus   848,00 zł  

4. 
Okręgowa SKP w pierwszym roku 
i kolejne lata 

SKP PRO     668,00 zł  

SKP PRO A Plus   728,00 zł  

SKP PRO B Plus   848,00 zł  
 

Objaśnienie do podsumowania: 
 

Elementem składowym programu SKP PRO jest program do identyfikacji pojazdów AutoVIN® lub AutoVIN® Plus (z bazą ponad  
852 milionów numerów seryjnych), więc jest w cenie tego programu. Zakup programu AutoVIN® lub AutoVIN® Plus jest/może być 
dodatkowym wydatkiem dla stacji diagnostycznych użytkujących inne programy, więc do własnoręcznie sporządzonego 
podsumowania należy dodać jeszcze koszt użytkowania, który  w pierwszym roku wynosi 496,00 zł/694,00 zł. 
 

 

 

 *Ceny nie zawierają kosztów dosyłki.                      . 

 

Tabliczka znamionowa zastępcza z otworami 
aluminiowa anodowana (pakowane po 10 szt.) 

10 szt. – 90 szt. 3,22 zł/szt. + koszty dosyłki 

100 szt.  i więcej 3,22 zł/szt. bez kosztów dosyłki 

 
Wszystkie podane w tabelach ceny nie zawierają podatku VAT (23%). Sporządzono 1 września 2014r. 

 


