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Hardvér CCS Carnet 

Názov Popis Cena 

Standard 

Štandardná súprava na pevnú inštaláciu, vhodná na monitoring osobných aj nákladných 

vozidiel. Súprava obsahuje palubnú jednotku, GPS a GSM antény, napájací zväzok a 

prepínač typu jazdy. 
290,00 EUR 

Mobile OBD2 
Mobilná jednotka s integrovanými GPS a GSM anténami, na použitie bez pevnej inštalácie. Vhodná na 

monitoring osobných aj nákladných vozidiel s konektorom OBD2. 275,00 EUR 

 

Doplnkové komponenty k palubnej jednotke CCS Carnet 

Názov Popis Cena 

Bezkontaktná čítačka 
zbernice CAN 

Čítanie dôležitých informácií z internej diagnostiky vozidla neinvazívnym spôsobom, ktoré zaručuje 
zachovanie záručných podmienok výrobcu vozidla. 

24,99 EUR 

Bezkontaktné čítacie 
zariadenie – štandard 

Štandardný RFID čítací adaptér na bezkontaktné čítanie čipu identifikácie vodiča. 62,99 EUR 

Bezkontaktný identifikačný 
čip 

Štandardný RFID čip alebo karta na bezkontaktné čítanie čipu identifikácie vodiča. 2,09 EUR 

Kontaktné čítacie 
zariadenie 

Čítací adaptér Dallas na kontaktné čítanie čipu identifikácie vodiča. 16,99 EUR 

Kontaktný identifikačný 
čip 

Čip Dallas na kontaktnú identifikáciu vodiča. 6,99 EUR 

Sirénka Zvuková signalizácia jazdy s neprihláseným vodičom. 3,49 EUR 

Záložný zdroj 12 V 
Záložný zdroj k palubnej jednotke určený pre osobné vozidlá. Nutný zvlášť na zaistenie zabezpečenia 
vozidla. 34,49 EUR 

Záložný zdroj 24 V 
Záložný zdroj k palubnej jednotke určený pre nákladné vozidlá a pracovné stroje. Nutný zvlášť na 

zaistenie zabezpečenia vozidla/stroja. 
39,49 EUR 

Sledovanie 
prevádzkových veličín a 
pracovných činností 

Zákazkové riešenie na základe konkrétneho dopytu zákazníka. Individuálne 

Inštalácia DUT E Odporúčaná cena za jednu sondu bez demontáže nádrže. 239 EUR 

Doprava pri inštalácii    
DUT E 

Odporúčaná cena za 1 km, ktorá môže byť naúčtovaná v prípade montáže u zákazníka. 0,65 EUR/km 

Kapacitný hladinomer 
DUT-E 232/70 

Sonda pre meranie hladiny paliva v nádrži. 174,00 EUR 

Sumanizátor DUT-E 232 Sumátor pre získavanie dát o celkovom objeme paliva z niekoľkých nádrží vozidla alebo z pevných nádrží. 30,00 EUR 

Inštalačný materiál 
V prípade inštalácie GPS jednotky podľa odporúčaného postupu výrobcu vozidla, môže byť použitý špeciálny 

inštalačný materiál, ktorý bude následne prefakturované. 
Individuálne 

 

Tarify CCS Carnet 

Názov Popis Cena 

Komplet Mesačná paušálna platba za prevádzkovanie služby CCS Carnet v SR. 12,99 EUR 

Komplet Plus 
Mesačná paušálna platba za prevádzkovania služby CCS Carnet v SR vrátane podpory terminálovej 
komunikácie. 14,99 EUR 

OFFLINE 
Mesačný paušálny poplatok za prevádzkovanie služby CCS Carnet bez jednotky GPS vzťahujúci sa na 

jedno vozidlo. Taríf nepotrebuje a ani neobsahuje dátové prenosy a SIM. 
1,50 EUR 

 

Všetky uvedené tarify zahŕňajú poplatky za nájom SIM karty a štandardné dátové prenosy na území SR. Komunikačné poplatky za ďalšie služby, ako napr. 

SMS, roamingové SMS a ďalšie vyššie neuvedené služby sa riadia cenníkom GSM operátora. 
 

Aktivácia 

Názov Popis Cena 

Aktivácia Jednorazový poplatok za aktiváciu vozidla v systéme CCS Carnet. 8,49 EUR 

 

Licenčný príplatok za využitie zahraničných máp 

Názov Popis Cena 

Licenčný príplatok 1 Licenčný príplatok za dáta z jedného štátu (s výnimkou ČR a SR) z jednej jednotky za mesiac. 1,10 EUR 

Licenčný príplatok 2 Licenčný príplatok za dáta ze dvoch a viac štátov (s výnimkou ČR a SR) z jednej jednotky za mesiac. 2,10 EUR 
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Ďalšie služby – externé 

Názov Popis Cena 

Inštalácia palubnej 
jednotky pri využití 
bezkontaktného čítania 
zbernice CAN 

Odporúčaná cena inštalácie palubnej jednotky vr. GPS a GSM antén a prepínača typu jázd s využitím 
bezkontaktnej technológie čítania zbernice CAN. cca 54,99 EUR 

Inštalácia palubnej 
jednotky 

Odporúčaná cena inštalácie palubnej jednotky vr. GPS a GSM antén a prepínača typu jázd. cca 50,49 EUR 

Deinštalácia palubnej 
jednotky 

Odporúčaná cena deinštalácie palubnej jednotky podľa požiadavky zákazníka. 
cca 21.00 EUR 

až 42,00 EUR 

Preinštalovanie palubnej 
jednotky 

Odporúčaná cena za preinštalovanie (demontáž z pôvodného vozidla a montáž do nového vozidla) palubnej 

jednotky. 
                  cca 70 EUR 

Sadzba za km Odporúčaná cena za 1 km, ktorá môže byť naúčtovaná v prípade montáže u zákazníka. 0,49 EUR/km 

Inštalácia GPS antény do 
motorového priestoru 

V prípade pokovovania alebo vyhrievania čelného skla vozidla sa GPS anténa musí nadštandardne 
inštalovať do motorového priestoru vozidla. 8 EUR 

 

Montáže a demontáže sú vykonávané externými autorizovanými servismi, ktoré svoje služby môžu fakturovať zákazníkovi na priamo alebo cez spoločnosť    
CCS podľa dohodnutých cien. Uvedená cena je orientačná a závisí napr. od typu vozidla, zložitosti montáže (v prípade periférií) apod. 

 
V prípade, že je práca technika vykonaná v sobotu, bude naúčtovaný príplatok + 50%, v nedeľu alebo sviatkov potom + 100% zo štandardnej hodinovej 
sadzby. 

    

Ďalšie služby – interné 

Názov Popis Cena 

Periféria 
Mesačný paušál za spracovanie dát z externých periférií za položku (napr. sledovanie PHM, meranie teplôt, 
indikácia stavu otvorenia dverí, snímanie pracovných činností atď.). 

1,09 EUR/položka 

Školenie obsluhy systému 
CCS Carnet 

Jednorazové školenie obsluhy systému v mieste sídla zákazníka. 147,00 EUR 

Repase jednotky Carnet Cena repasovanej jednotky pri výmene jednotky Carnet po záruke. 42 EUR 

Programovanie 
Práca programátora podľa zadania klienta, vývojové práce na zákazku a podobne (uvádza sa v kapacite 
jedného človeka za deň [manday, MD]) 

336,00 EUR/MD 

Servisné práce 
Servisné práce podľa požiadaviek zákazníka nad rámec štandardných činností (pozáručné opravy, re 
konfigurácia jednotiek, zákazková konfigurácia jednotiek a i.). 

39,30 EUR/hod. 

Sadzba za km Sadzba za 1 km za dopravu technika. 0,49 EUR/km 

Telefonická 
otázka na polohu vozidla 

Telefonická otázka na call centre CCS na poslednú známu polohu vozidla. Po oznámení autorizačného kódu 
a registračnej značky bude volajúcemu oznámená posledná známa poloha vozidla. 

0,99 EUR/vozidlo 

Technická podpora – 
Premium 

Realizácia žiadostí nad rámec štandardných činností (možné opakované údaje do systému Carnet, určení 

kariet ...). 
39,30 EUR/hod. 

SMS otázka na polohu 
vozidla 

Otázka na poslednú známu polohu vozidla prostredníctvom aplikácie. Poplatok neobsahuje platbu 
telekomunikačnému operátorovi za odoslanie SMS. 

0,09 EUR/otázka 

SMS alarmové hlásenie z 
aplikácie 

Zaslanie alarmového hlásenia aplikáciou CCS Carnet pri porušení pravidiel obvyklého alebo požadovaného 
správania vozidla (napr. vyjdenie mimo špecifikovanej oblasti) prostredníctvom SMS. 

0,09 EUR/udalosť 

E-mailové alarmové 
hlásenie z aplikácie 

Zaslanie alarmového hlásenia aplikáciou CCS Carnet pri porušení pravidiel obvyklého alebo požadovaného 
správania vozidla (napr. vyjdenie mimo špecifikovanej oblasti) prostredníctvom e-mailu. 

Zadarmo 

SMS alarmové 

hlásenie z jednotky 

Zaslanie alarmového hlásenia palubnou jednotkou CCS Carnet (napr. pri zistení narušenia 

integrity zabezpečeného vozidla alebo stroja) prostredníctvom SMS. 

Podľa vyúčtovania 
telekomunikačného 

operátora 

Eco drive Vyhodnotenie štýlu jazdy a dodržiavanie rýchlostných limitov. 
0,25 EUR/mesiac/vozidlo 

Termíny 
Možnosť definície a stráženia termínov (napríklad STK, servis ...). Termíny je možné strážiť ako dátumovo, 

tak i kilometrovú. 0,08 EUR/termín 

Rezervácia vozidiel 
Zaradenie vozidla do modulu rezervácií s možnosťou následnej rezervácie a zapožičanie v určitom časovom 

období. 0,15 EUR/mesiac/vozidlo 

Rezervácia parkovacích 
miest 

Zaradenie parkovacieho miesta do modulu rezervácií s možnosťou následnej rezervácie daného miesta pre 

určité časové obdobie. 0,15 EUR/mesiac/vozidlo 

Archivácia Rozšírenie štandardnej archivácie. Jedná sa o kompletnú archiváciu. 
0,22 EUR/rok/vozidlo 

Mailer Automatické zasielanie vopred vybraného reportu e-mailom bez nutnosti prihlásenia do systému Carnet. 
            0,05 EUR/e-mail 

Webové služby Možnosť priameho prepojenia systému Carnet so systémami zákazníka cez webové služby, prípadne API. 
0,05 EUR/použitia služby 
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On-line pozícia 60 Odoslanie on-line pozície vozidla v jazde každých 60 sekúnd. Mimo jazdu 600 sekúnd. 
 0,05 EUR/mesiac/vozidlo 

On-line pozície 20 Odoslanie on-line pozície vozidla v jazde každých 20 sekúnd. Mimo jazdu 200 sekúnd. 
0,22 EUR/mesiac/vozidlo 

Opatrovanie oblasti Stráženie vopred definovaných oblastí pri vjazde / výjazde vozidla. 
0,1 EUR/mesiac/vozidlo 

Nákladové strediská Možnosť definície nákladových stredísk. 
0,15 EUR/mesiac/vozidlo 

Google mapy Využitie mapového podkladu Google mapy vrátane funkcie Streetview v Európe. 
0,45 EUR/mesiac/vozidlo 

Agrárnej mapy Využitie informácií z katastrálnych a poľnohospodárskych máp priamo v systéme Carnet. 
0,15 EUR/mesiac/vozidlo 

Zákazky Možnosť evidencie zákaziek u konkrétneho vozidla. 
0,1 EUR/zákazka 

 

 

Ostatné 

Názov Popis Cena 

GPRS Profi 
Mesačný poplatok za on-line prenos dát zo zahraničia z jednej jednotky. Neobsahuje SMS otázku na 

polohu. Táto služba je doplnkovou službou k tarife Komplet. Aktivácia služby je zadarmo. 1,5 EUR/mesiac/jednotka 

GPRS Roaming 

Mesačný poplatok za on-line prenos dát zo zahraničia v rámci EÚ a vybraných európskych krajín z jednej 
jednotky. Jedná sa o Európske krajiny, ktoré nie sú v EÚ - Ukrajina, Rusko, Turecko, Bielorusko, 
Švajčiarsko, Čierna Hora, Srbsko, Albánsko. Neobsahuje SMS dotaz na polohu. Táto služba je doplnkovou 
službou k tarifu Komplet. 

10,5 EUR/mesiac/jednotka 

Aktivácia / deaktivácia 
roamingovú tarifu 

Jednorazový poplatok za aktiváciu / deaktiváciu taríf GPRS Roaming a GPRS Profi. 
2,2 EUR 

Povel 
na prevzatie dát 

Požiadavka na okamžité prenesenie všetkých dát (obvykle s cieľom kompletizácie dokumentov, ako napr. 

knihy jázd) v situácii, keď je štandardné spojenie nejako znemožnené (napr. pri pobyte mimo domácej 

GSM siete bez roamingu alebo dlhšia strata signálu GPS). 

Podľa vyúčtovania 
telekomunikačného 

operátora 

Poplatok za upomienku Za druhú a ďalšiu upomienku 7,50 EUR 

Distribúcia daňového 
dokladu 

Poplatok za distribúciu daňového dokladu poštou 
3,60 EUR 

Ďalšie doplnky a periférie konzultujte, prosím, so špecializovaným obchodným zástupcom. Uvedené ceny sú bez DPH, sadzba DPH sa riadi platným 
zákonom. 

 

 

Základný cenník systému CCS Carnet platný od 4.8. 2020 
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