
 

 

 

 

 

OFERTA (obowiązuje od 1 czerwca 2017 r.) 
na usługi wzorcowania przyrządów pomiarowych 

Cena netto w PLN 
Typ (rodzaj) przyrządu 

w Laboratorium u Klienta 

STP-1, STP-1V, IPG-10, TC-1/ZN2 
1601.17, 1601.25 (bez chronokomparatora) 

WPG-10, ELT-10, ELT-2, ELT-20 
1602.19 (HTC),1602.10 (WK-Tester) 

190 280 

LTT 10, TT 2010 
HBG-10 

Tachograph Programmer 
UTP-10 
MTG-10 

MTC/BTC, CTC II,  
UTT 

AMX 950 
TC-1 

TC-1 z zespołem napędowym 

300  
(z chronokomparatorem) 

 
200  

(bez chronokomparatora) 

450 
(z chronokomparatorem) 

 
300 

(bez chronokomparatora) 

TC-net z chronokomparatorem 
Workshop Tab z chronokomparatorem 500 750 

1601.25 STC/BTC z chronokomparatorem 350 500 
Chronokomparator (zasilanie bateryjne) 200 300 
Chronokomparator (zasilanie sieciowe) 250 450 

Wysokościomierz 180 280 
Przyrząd rolkowy ------------ 850 

ASP-3K 350 ------------ 
Baza drogowa  do uzgodnienia 

Wysyłka DHL (w jedną stronę) 20 
Wysyłka DHL (w dwie strony) 40 

 
UWAGA: W przypadku jeżeli (z przyczyn niezawinionych przez Laboratorium): 
- wykonanie zlecenia wzorcowania bazy drogowej przekracza czas 1 h  
- wykonanie zlecenia wzorcowania przyrządu rolkowego przekracza czas 3 h  
pobierana jest opłata w wysokości 100 zł za każdą rozpoczętą godzinę ponad ww. normę. 
 

 
PROMOCJA!!! 

Każdy klient, który jednorazowo złoży zamówienie na wzorcowanie wyżej 
wymienionych przyrządów* o wartości  

co najmniej 600 PLN netto otrzyma 5 % rabatu,  
a na 1000 PLN netto otrzyma 10 % rabatu !!! 

* - nie dotyczy baz drogowych oraz przyrządów rolkowych 
 

 



 

 

 

 

 

Zapraszamy Państwa do korzystania z usług 
wzorcowania przyrządów u Klienta 

 

Wychodząc naprzeciw potrzebom naszych Klientów uruchomiliśmy 
laboratorium przewoźne, w którym możemy wykonać wzorcowania przyrządów       
do sprawdzania tachografów u Państwa w serwisie. 

Laboratorium przewoźne wzorcuje wszystkie typy przyrządów do sprawdzania 
tachografów, wysokościomierze do wyznaczania obwodu tocznego kół pojazdów              
(za wyjątkiem wysokościomierzy suwmiarkowych), przyrządy rolkowe                       
do wyznaczania współczynnika „w” pojazdów oraz bazy drogowe.  

Czas wzorcowania typowego zestawu przyrządów będących na wyposażeniu 
serwisu wynosi około 2÷3 godzin. 

Prosimy zainteresowanych o wcześniejsze zgłaszanie potrzeby wzorcowania 
przyrządów, tak abyśmy mogli w sposób sprawny zorganizować wzorcowanie           
u Państwa. Zgłoszenia pilne (wykonywane nie dłużej niż około 6 tygodni od daty 
zlecenia) mogą być realizowane po wyższych cenach. 

Ceny wzorcowania przyrządów zamieszczone są w cenniku na odwrocie. 

Nie wysyłaj przyrządów do wzorcowania,  
my przyjedziemy do Ciebie! 

 

Kontakt z Laboratorium: 
Laboratorium Pomiarowe LONTEX 
(32) 215 27 97 wew. 60; 512 416 391 
laboratorium@lontex.pl  

 

Laboratorium wykonuje wzorcowania w oparciu o metodykę określoną w instrukcjach: 
1. I-05 Wzorcowanie przyrządów do sprawdzania tachografów 
2. I-06 Wzorcowanie chronokomparatorów 
3. I-07 Wzorcowanie baz drogowych 
4. I-08 Wzorcowanie wysokościomierzy do wyznaczania obwodu tocznego kół pojazdów 
 
 

 


