CENNIK 2013
01.08.2013 Rev.A

Cennik

Cennik obowiązuje od 01.08.2013
do momentu wydania nowego cennika

PROMOCJA
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem, praca
autonomiczna lub w systemie RACS, interfejs RS485, obudowa metalowa.

ASCD-1

Promocja obowiązuje od 15.07.2013 do 31.12.2013.

870,00
670,00

NOWE PRODUKTY
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

CPR32-NET-BRD

Centrala systemu kontroli dostępu RACS 4 z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym
TCP/IP. Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).

945,00

RFT1000

Czytnik linii papilarnych ROGER.

890,00

RACS 4.5

Licencje na obsługę integracji systemu RACS 4 z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL)
oraz zamkami mechatronicznymi serii SALLIS (SALTO). Szczegóły na str. 10.

str. 10

RCP Master 2

Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy. Wersja 2 programu umożliwia
bezpośrednią współpracę z treminalem RCP, bez konieczności instalowania systemu
kontroli dostępu. Szczegóły na str. 16.

str. 16

PR402DR-12VDC

Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub
z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Zasilany z zewnętrznego zasilacza 12VDC. Obudowa
z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.

345,00

PR402DR-12VDC-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC.

319,00

ME-5

Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm, kontakt
antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do
9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/
PR102DR-BRD.

345,00

Kontrolery, zasilacz oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład ME-5.

ME-5-S

Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm w zestawie
z dozorowanym zasilaczem buforowym 13.8VDC/11A oraz dystrybutorem zasilania,
kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do
9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/
PR102DR-BRD.

603,00

Kontrolery oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu ME-5-S.
Zasilacz jest dodany do opakowania celem samodzielnej instalacji w obudowie ME-5.
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DB-4AB

System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Dwie tablice,
6 przejsć, schematy integracji systemu.

6288,00

DB-4A

System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Jedna
tablica, 2 przejścia, schematy integracji systemu.

3720,00
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RCI-2

Interfejs komunikacyjny USB-RS485 pracujący jako wirtualny port szeregowy. Obudowa
z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.

RogerVDM

Program narzędziowy służący do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń z oferty. Lista
obsługiwanych urządzeń w wersji v1.0: RFT1000, PS-30DR. Licencja jest bezpłatna.

XM-8DR-BRD

Ekspander WE/WY, osiem wejść, osiem wyjść przekaźnikowych, możliwość pracy w trybie
autonomicznym, moduł elektroniki do zabudowy.

125,00

Bezpłatny

179,00

WYCOFYWANE PRODUKTY

Produkty dostępne wyłącznie do wyczerpania zapasu.

Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

DIAL07M

Alarmowy automat telefoniczny.

208,00

DIAL09

Alarmowy automat telefoniczny o rozszerzonej funkcjonalności.

240,00

UT-1

Interfejs komunikacyjny RS232-TTL umożliwiający programowanie dialera DIAL09 z
poziomu komputera PC.

PS15v24

Zasilacz buforowy, wyjście 27.6V/1.5A, miejsce na dwa akumulatory 7Ah/12V.

97,00

160,00
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KONTROLA DOSTĘPU
ELEKTRONICZNE ZAMKI SZYFROWE
SERIA SL1000
Indeks

Zdjęcie

SL1000B

Opis
Wewnętrzny zamek szyfrowy.

Cena
105,00

SERIA SL2000
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

SL2000B

Wewnętrzny zamek szyfrowy.

125,00

SL2000E

Zewnętrzny zamek szyfrowy.

143,00

SL2000F

Wewnętrzny zamek szyfrowy.

143,00

SL2000F-VP

Zewnętrzny, wandalo-odporny zamek szyfrowy. Górny korpus obudowy oraz klawisze
wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze srebrny metalik.

203,00

SL2000S1K

Zewnętrzny, wandalo-odporny zamek szyfrowy. Korpus czytnika oraz klawiatura wykonana
ze stopu aluminium z pokryciem galwanicznym na kolor srebrny.

523,00

SL2000H

Zewnętrzny, wandalo-odporny zamek szyfrowy. Obudowa ze stopu aluminium. Dostęp do
klawiatury chroniony drzwiczkami zamykanymi na kluczyk.

250,00

ZAMEK ELEKTRONICZNY NA KARTĘ ZBLIŻENIOWĄ
Indeks
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Zdjęcie

Opis

Cena

SDC66-G-SET

Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę w zestawie z akcesoriami
i transformatorem zasilającym. Wyposażenie zestawu: zamek SDC66 w ciemnoszarej
obudowie, transformator zasilający, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących,
karta programująca Master, karta-klucz w postaci breloka zbliżeniowego (5 szt.).

195,00

SDC66-G-LOCK

Zewnętrzny, autonomiczny zamek elektroniczny na kartę w zestawie z akcesoriami, bez
transformatora zasilającego. Wyposażenie zestawu: zamek SDC66 w ciemnoszarej
obudowie, puszka podtynkowa z kompletem wkrętów mocujących, karta programująca
Master, karta-klucz w postaci breloka zbliżeniowego (5 szt.).

150,00

EMKF-4

Karta-klucz do zamka SDC66 w formie breloka zbliżeniowego EM 125 kHz.

8,00

EMC-10

Karta-klucz do zamka SDC66 w postaci karty bankomatowej (rozmiar ISO).

7,50

EA-1

Moduł dodatkowej anteny zewnętrznej do zamka SDC66.

55,00
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CZYTNIKI ZBLIŻENIOWE
CZYTNIKI EM 125 kHz
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PRT12LT-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara.

187,00

PRT12LT-L

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara.
Czas dostawy: '.

187,00

PRT12LT-BK-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara.

172,00

PRT12LT-BK-L

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara.
Czas dostawy: '.

172,00

PRT12LT-G-B

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara,
niebieskie podświetlenie klawiatury. Czas dostawy: '.

187,00

PRT32LT

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość samodzielnego przezbrojenia
czytnika do wersji bez klawiatury.

164,00

PRT42LT-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa czarna.

187,00

PRT42LT-L

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara.
Czas dostawy: '.

187,00

PRT42LT-BK-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa czarna.

172,00

PRT42LT-BK-L

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara.
Czas dostawy: '.

172,00

PRT62LT-G

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.

172,00

PRT62LT-L

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa jasnoszara.
Czas dostawy: '.

172,00

PRT62LT-S

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik.
Czas dostawy: '.

172,00

PRT64LT-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.

187,00

PRT64LT-S

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

187,00

strona 5 z 19

Cennik

strona 6 z 19

Cennik obowiązuje od 01.08.2013
do momentu wydania nowego cennika

PRT66LT-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa ciemnoszara.

172,00

PRT66LT-S

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

172,00

PRT66LT-W

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Obudowa biała. Czas dostawy: '.

172,00

PRT12EM-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara.

210,00

PRT12EM-L

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

210,00

PRT12EM-BK-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara.

195,00

PRT12EM-BK-L

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

195,00

PRT12EM-G-B

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara, niebieskie podświetlenie klawiatury. Czas
dostawy: '.

210,00

PRT32EM

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Możliwość samodzielnego przezbrojenia czytnika do wersji bez klawiatury.

184,00

PRT42EM-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja z klawiaturą, obudowa czarna.

210,00

PRT42EM-L

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

210,00

PRT42EM-BK-B

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja bez klawiatury, obudowa czarna.

195,00

PRT42EM-BK-L

Wewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

195,00

PRT62EM-G

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie
autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.

195,00

PRT62EM-L

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie
autonomicznym. Obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

195,00

PRT62EM-S

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie
autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

195,00
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PRT64EM-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Obudowa ciemnoszara.

210,00

PRT64EM-S

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

210,00

PRT64EM-VP

Zewnętrzny, wandalo-odporny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie
autonomicznym. Korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte
powłoką w kolorze srebrny metalik.

360,00

PRT66EM-G

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Obudowa ciemnoszara.

195,00

PRT66EM-W

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Obudowa biała. Czas dostawy: '.

195,00

PRT66EM-S

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz. Możliwość pracy w trybie autonomicznym.
Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

195,00

CZYTNIKI 13.56 MHz MIFARE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PRT12MF-G

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa ciemnoszara.

223,00

PRT12MF-L

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Wersja z klawiaturą, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

223,00

PRT12MF-BK-G

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa ciemnoszara.

212,00

PRT12MF-BK-L

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Wersja bez klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

212,00

PRT62MF-G

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare.
Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.

198,00

PRT62MF-L

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare.
Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

198,00

PRT62MF-S

Miniaturowy, zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare.
Możliwość pracy w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

198,00

PRT64MF-G

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.

223,00

PRT64MF-S

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

223,00

PRT66MF-G

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Obudowa ciemnoszara.

212,00
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PRT66MF-W

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Obudowa biała. Czas dostawy: '.

212,00

PRT66MF-S

Zewnętrzny czytnik/programator kart standardu ISO/IEC 14443A/Mifare. Możliwość pracy
w trybie autonomicznym. Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

212,00

KONTROLERY DOSTĘPU
STANDARDOWE KONTROLERY DOSTĘPU
Indeks
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Zdjęcie

Opis

Cena

PR201v2

Wewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz.

304,00

PR301v2

Wewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz.

325,00

PR311SE-G

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą,
obudowa ciemnoszara.

335,00

PR311SE-L

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą,
obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

335,00

PR311SE-BK-G

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja bez
klawiatury, obudowa ciemnoszara.

318,00

PR311SE-BK-L

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja bez
klawiatury, obudowa jasnoszara. Czas dostawy: '.

318,00

PR311SE-G-B

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja z klawiaturą,
obudowa ciemnoszara, niebieskie podświetlenie klawiatury. Czas dostawy: '.

335,00

PR411DR

Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub
z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A. Obudowa
z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.

329,00

PR411DR-SET

Kontroler dostępu PR411DR w obudowie metalowej z transformatorem zasilającym 18VA,
miejsce na akumulator 7Ah/12V, łącznik antysabotażowy.

389,00

PR411DR-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera PR411DR.

293,00

PR611-G

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa
ciemnoszara.

335,00

PR611-S

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa srebrny
metalik. Czas dostawy: '.

335,00

PR611-VP

Zewnętrzny, wandalo-odporny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz.
Korpus obudowy oraz klawisze wykonane ze stopu aluminium i pokryte powłoką w kolorze
srebrny metalik.

489,00
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PR621-G

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa
ciemnoszara.

318,00

PR621-W

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa biała.
Czas dostawy: '.

318,00

PR621-S

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa srebrny
metalik. Czas dostawy: '.

318,00

PR621-CH

Kontroler dostępu do zastosowań hotelowych z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz
i kieszenią na kartę zbliżeniową. Czas dostawy: '.

348,00

ZAAWANSOWANE KONTROLERY DOSTĘPU
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PR102DR

Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT. Obudowa z tworzywa
sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.

265,00

PR102DR-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera dostępu PR102DR.

245,00

PR302

Wewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Możliwość
samodzielnego przezbrojenia kontrolera do wersji bez klawiatury.

395,00

PR402-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera dostępu jednego przejścia. Współpraca z 1 lub 2
zewnętrznymi czytnikami. Obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).

349,00

PR402DR

Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub z
interfejsem Wiegand 26-66 bit. Wbudowany zasilacz buforowy 1.5A. Obudowa z tworzywa
sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.

375,00

PR402DR-SET

Kontroler dostępu PR402DR w obudowie metalowej z transformatorem zasilającym 18VA,
miejsce na akumulator 7Ah/12V, łącznik antysabotażowy.

435,00

PR402DR-BRD

Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR.

349,00

PR402DR-12VDC

Wewnętrzny kontroler dostępu. Obsługa dwóch czytników serii PRT (Roger) lub
z interfejsem Wiegand 26-66 bit. Zasilany z zewnętrznego zasilacza 12VDC. Obudowa
z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.

345,00

Moduł elektroniczny kontrolera PR402DR-12VDC.

319,00

PR602LCD-I

Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja
wewnętrzna, zaciski śrubowe. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD oraz
4 programowalne klawisze funkcyjne.

527,00

PR602LCD-O

Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja
zewnętrzna, kabel podłączeniowy 0.5m. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD
oraz 4 programowalne klawisze funkcyjne.

580,00

PR612-G

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz oraz klawiaturą.
Obudowa ciemnoszara.

395,00

NOWOŚĆ

PR402DR-12VDC-BRD
NOWOŚĆ
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PR612-S

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz oraz klawiaturą.
Obudowa srebrny metalik. Czas dostawy: '.

395,00

PR622-G

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa
ciemnoszara.

378,00

PR622-S

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa srebrny
metalik. Czas dostawy: '.

378,00

PR622-W

Zewnętrzny kontroler dostępu z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Obudowa biała.
Czas dostawy: '.

378,00

CENTRALE SYSTEMU RACS
Indeks

Zdjęcie

CPR32-NET-BRD
NOWOŚĆ

CPR32-SE-BRD

Opis

Cena

Centrala systemu kontroli dostępu RACS 4 z wbudowanym interfejsem komunikacyjnym
TCP/IP. Moduł elektroniczny, obudowa metalowa oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).

945,00

Centrala systemu kontroli dostępu RACS 4. Moduł elektroniczny, obudowa metalowa
oferowana jest oddzielnie (indeks ME-1).

449,00

OPROGRAMOWANIE
Indeks
RACS4-LIC

Zdjęcie

Opis
Licencja na program do konfiguracji i zarządzania systemem KD RACS 4. Licencja jest
bezpłatna i nie wymaga klucza sprzętowego.

Cena
Bezpłatny

UWAGA: System licencjonowania RACS 4 wymaga podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3.

RACS4-INT-LIC-1

Licencja na obsługę 2 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4
z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).

115,00

RACS4-INT-LIC-2

Licencja na obsługę 8 dodatkowych stref alarmowych w ramach integracji systemu RACS 4
z centralami alarmowymi INTEGRA (SATEL).

345,00

NOWOŚĆ

NOWOŚĆ

RACS4-SAL-LIC-1
NOWOŚĆ

RACS4-SAL-LIC-2
NOWOŚĆ

RogerVDM

115,00

Licencja na obsługę 4 dodatkowych zamków mechatronicznych w ramach integracji
systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).

345,00

Program narzędziowy służący do niskopoziomowej konfiguracji urządzeń z oferty. Lista
obsługiwanych urządzeń w wersji v1.0: RFT1000, PS-30DR. Licencja jest bezpłatna.

Bezpłatny

RARC

Program do obsługi i konfiguracji czytników serii PRT-EM oraz PRT-MF oraz
programowania kart EM 125 kHz i 13.56 MHz Mifare. Licencja jest bezpłatna.

Bezpłatny

Roger
MiniReader

Program do obsługi czytników zbliżeniowych USB. Licencja jest bezpłatna.

Bezpłatny

Roger ISP

Program dedykowany do aktualizacji oprogramowania firmowego czytników i
kontrolerów. Licencja jest bezpłatna.

Bezpłatny

NOWOŚĆ
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Licencja na obsługę 1 dodatkowego zamka mechatronicznego w ramach integracji
systemu RACS 4 z zamkami serii SALLIS (SALTO).
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ZESTAWY DO PROGRAMOWANIA KART
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

CPK-1

Zestaw do programowania kart standardu EM 125 kHz z chipem Q5 (karty EMC-4).
W skład zestawu wchodzą: czytnik PRT66EM, 10 niezaprogramowanych kart zbliżeniowych,
interfejs komunikacyjny RUD-1. Oprogramowanie RARC dedykowane do programowania
kart udostępniane jest bezpłatnie, można je pobrać z witryny www.roger.pl.

477,00

CPK-2

Zestaw do programowania kart standardu Mifare 13,56 MHz. W skład zestawu
wchodzą: czytnik PRT66MF, 10 kart zbliżeniowych Ultralight, interfejs komunikacyjny
RUD-1. Oprogramowanie RARC dedykowane do programowania kart udostępniane jest
bezpłatnie, można je pobrać z witryny www.roger.pl.

514,00

POZOSTAŁE CZYTNIKI
CZYTNIKI ADMINISTRATORA
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

RUD-2

Miniaturowy, przenośny czytnik USB dedykowany do wprowadzania kart do systemu.
Współpraca z transponderami zbliżeniowymi standardu EM 125 kHz.

210,00

RUD-3

Czytnik/programator USB dla kart zbliżeniowych standardu ISO14443A i Mifare.

284,00

CZYTNIKI BIOMETRYCZNE

UWAGA! Przed użyciem czytnika linii papilarnych należy sprawdzić czy zastosowanie urządzenia w konkretnych warunkach jest zgodne z obowiązującym prawem.

Indeks

Zdjęcie

RFT1000
NOWOŚĆ

F11

Opis

Cena

Czytnik linii papilarnych ROGER.

890,00

Czytnik linii papilarnych.

899,00

CZYTNIKI DALEKIEGO ZASIĘGU
Indeks

Zdjęcie

Opis

GP60

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy EM 125 kHz o podwyższonym zasięgu czytania(do 60 cm).

GP90

Zewnętrzny czytnik zbliżeniowy dalekiego zasięgu EM 125 kHz (do 120 cm).

Cena
1413,00

2493,00

MODUŁY CZYTNIKÓW DO ZABUDOWY
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

EMR-1-LT

Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz zgodny funkcjonalnie
z czytnikami serii PRTxxLT.

155,00

EMR-1-SDC

Moduł czytnika zbliżeniowego kart standardu EM 125 kHz zgodny funkcjonalnie z zamkiem
elektronicznym na kartę SDC66. Współpraca z transponderami EMKF-4 oraz EMC-10.

135,00
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SPRZĘT POMOCNICZY
INTERFEJSY KOMUNIKACYJNE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

RCI-2

Interfejs komunikacyjny USB-RS485, pracujący jako wirtualny port szeregowy. Obudowa
z tworzywa sztucznego przystosowana do montażu na szynie DIN 35mm.

125,00

RUD-1

Uniwersalny, przenośny interfejs komunikacyjny USB-RS485 oraz programator urządzeń
kontroli dostępu firmy Roger.

185,00

UT-2USB

Interfejs USB-RS485.

115,00

UT-2

Interfejs RS232-RS485.

115,00

UT-3

Interfejs RS232-RS422.

179,00

UT-4v2

Interfejs RS232/RS485/RS422-Ethernet.

562,00

UT-4DR

Interfejs RS485-Ethernet do systemu RACS 4. Obudowa z tworzywa sztucznego
przystosowana do montażu na szynie DIN.

290,00

NOWOŚĆ

EKSPANDERY
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

XM-2DR

Ekspander WE/WY; dwie linie wejściowe typu NO/NC oraz dwa wyjścia przekaźnikowe;
wersja w obudowie z tworzywa sztucznego przystosowanej do montażu na szynie DIN
35mm.

114,00

XM-2DR-BRD

Moduł elektroniczny ekspandera WE/WY XM-2DR.

94,00

XM-8DR-BRD

Ekspander WE/WY, osiem wejść, osiem wyjść przekaźnikowych, możliwość pracy w trybie
autonomicznym, moduł elektroniki do zabudowy.

179,00

NOWOŚĆ

TRANSPONDERY ZBLIŻENIOWE
Cena powyżej 200 szt. '

EM 125 kHz
Indeks
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Zdjęcie

Opis

Cena

EMC-1

Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz.

2,70

EMC-2

Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz.

2,50

EMC-3

Karta zbliżeniowa gruba (Clamshell) EM 125 kHz, powiększony zasięg odczytu.

3,60

EMC-4

Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z układem Q5, możliwość programowania
numeru seryjnego karty CSN.

9,70

www.roger.pl
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EMC-7

Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 kHz z nadrukiem offsetowym ROGER Master.

3,40

EMKF-1

Brelok zbliżeniowy EM 125 kHz.

3,60

Cena powyżej 200 szt. '

13.56 MHz MIFARE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

MFC-1

Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare Ultralight, pamięć 64 bajtów.

4,50

MFC-2

Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare 1K, pamięć 1kB.

4,90

MFC-3

Karta zbliżeniowa cienka PVC 13.56 MHz Mifare 4K, pamięć 4kB.

7,50

MFKF-1

Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare Ultralight.

4,50

MFKF-2

Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare 1kB.

4,90

MFKF-3

Brelok zbliżeniowy 13.56 MHz Mifare 4kB.

7,50

AKCESORIA DO TRANSPONDERÓW ZBLIŻENIOWYCH
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

CP-1

Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii, użytkowanie w poziomie.

1,50

CP-2

Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości, użytkowanie w poziomie.

2,00

CP-3

Etui na kartę ISO z przeźroczystej folii o podwyższonej trwałości, użytkowanie w pionie.

2,00

CH-1

Wytrzymałe etui na identyfikator ISO, użytkowanie w pionie lub poziomie.

1,50

BC-1

Metalowy klips na identyfikator z tasiemką z przeźroczystej folii i zatrzaskiem.

0,90

NC-1

Łańcuszek na identyfikator, metaliczny połysk, długość 91cm.

4,40

NL-1

Dwuczęściowa smycz, taśma 15mm szeroka koloru niebieskiego, zaczep na etui, długość
80cm.

6,60

NL-2

Dwuczęściowa smycz, taśma 15mm szeroka koloru niebieskiego z nadrukowanym logo
Roger, zaczep na etui, długość: 80cm.

4,80
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AKCESORIA DO SYSTEMU KONTROLI DOSTĘPU
Indeks

ME-1

Zdjęcie

Opis
Obudowa metalowa z transformatorem 40VA, szyną T35mm oraz miejscem na
akumulator 7Ah. Opcjonalnie zamek na kluczyk (indeks: ML-1). Dedykowana do montażu
kontrolera PR402 lub centrali CPR32.

Cena

100,00

Moduł oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład ME-1.

ME-2-S

Obudowa metalowa z transformatorem sieciowym 80VA oraz fabrycznie zamontowanymi
półkami do instalacji różnych modułów elektronicznych RACS. W zestawie zamek na
kluczyk ML-1.

283,00

Moduły oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu ME-2-S.

ME-5
NOWOŚĆ

Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm, kontakt
antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do
9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/
PR102DR-BRD.

345,00

Kontrolery, zasilacz oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład ME-5.

ME-5-S

NOWOŚĆ

Obudowa metalowa z zamontowanymi 4 szynami montażowymi T35mm w zestawie
z dozorowanym zasilaczem buforowym 13.8VDC/11A oraz dystrybutorem zasilania,
kontakt antysabotażowy, miejsce na akumulator 17Ah. Obudowa może pomieścić do
9 kontrolerów PR402DR-12VDC/ PR402DR-12VDC-BRD lub do 18 kontrolerów PR102DR/
PR102DR-BRD.

603,00

Kontrolery oraz akumulator widoczne na zdjęciu nie wchodzą w skład zestawu ME-5-S.
Zasilacz jest dodany do opakowania celem samodzielnej instalacji w obudowie ME-5.

EP 7-12

Akumulator 7Ah/12V.

ML-1

Zamek mechaniczny przystosowany do montażu w obudowach metalowych ME-1, ME-2-S,
ME-5 oraz ME-5-S.

ASCD-1

Panel wyświetlacza matrycowego LED z wbudowanym zegarem i kalendarzem, praca
autonomiczna lub w systemie RACS, interfejs RS485, obudowa metalowa.

PROMOCJA
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84,00

9,90

870,00
670,00

RM-2DR

Moduł dwóch przekaźników o obciążalności 5A/230VAC z możliwością wyzwalania niskim
lub wysokim poziomem napięcia. Obudowa z tworzywa sztucznego przystosowana do
montażu na szynie DIN 35mm.

49,80

RM-2DR-BRD

Moduł elektroniczny RM-2DR bez obudowy.

33,80

AX-1

Metalowa podkładka, która ułatwia montaż czytnika na nierównym podłożu. Dedykowana
do kontrolerów PR311xx i czytników PRT12xx.

6,90

AX-2

Uchwyt na czytnik montowany na szybie. Dedykowany dla kontrolera PR621 oraz czytników
serii PRT66xx. Czytnik widoczny na zdjęciu nie wchodzi w skład AX-2.

45,00

IOS-1

Symulator We/Wy umożliwiający symulację sygnałów wejściowych (czujnik otwarcia,
przycisk wyjścia itp.) oraz wizualizację sygnałów wyjściowych (rygiel drzwi, sygnalizacja
alarmów, aktualnego stanu uzbrojenia itp.).

19,00

PR-GP-BRD

Moduł dopasowująco-separujący, zastosowanie przy dołączaniu czytników typu F11, GP60,
GP90 (i innych producentów) do kontrolerów serii PRxx2.

44,00

KWS1K

Końcówka przeznaczona do wkrętów mocujących klawiaturę czytnika PRT11 oraz szyfratora
SL2000S1K.

23,00
www.roger.pl
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MATERIAŁY REKLAMOWE I SZKOLENIOWE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PDK-1

Walizkowy zestaw demonstracyjny dla kontrolerów PR402DR i PR411DR. Zestaw zawiera:
moduł elektroniczny kontrolera PR411DR/PR402DR, interfejs komunikacyjny UT-2USB,
dwa czytniki PRT12LT, transformator zasilający.

1055,00

DB-1

System demonstracyjno-szkoleniowy dla standardowych kontrolerów dostępu (seria
PRxx1). Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestaw kontrolerów i czytników
i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu. Dostępne wersje językowe
tablicy: polska, angielska.

2660,00

DB-2

System demonstracyjno-szkoleniowy dla zaawansowanych kontrolerów dostępu (seria
PRxx2). Na tablicy o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestaw kontrolerów i czytników
i połączono je w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu. Dostępne wersje językowe
tablicy: polska, angielska.

2725,00

DB-3

Tablica prezentująca ofertę firmy Roger w zakresie kontroli dostępu. Na tablicy o
wymiarach 100x60x3cm umieszczono atrapy urządzeń wraz z opisem najistotniejszych
cech prezentowanych urządzeń. Dostępne wersje językowe tablicy: polska, angielska,
francuska.

380,00

System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na dwóch
tablicach o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników
połączonych w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano
możliwości integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi.
Dostępne wersje językowe tablicy: polska, angielska.

6288,00

System demonstracyjno-szkoleniowy dla systemu kontroli dostępu RACS 4.5. Na tablicy
o wymiarach 100x60x3cm umieszczono zestawy kontrolerów i czytników połączonych
w przykładowy sieciowy system kontroli dostępu oraz zaprezentowano możliwości
integracyjne z systemami CCTV, SSWiN oraz zamkami mechatronicznymi. Dostępne wersje
językowe tablicy: polska, angielska.

3720,00

DB-4AB
NOWOŚĆ

DB-4A
NOWOŚĆ

Prezentery eksponujące wybrane urządzenia kontroli dostępu. Na stojaku z plexi
umieszczono atrapy urządzeń wraz z identyfikacją typu i modelu urządzenia. Więcej
informacji na temat dostępnych prezentrów można znaleźć na www.roger.pl

Prezentery

'

DB-S

N/A

Stojak przenośny (razem z futerałem) do tablicy demonstracyjnej.

240,00

DB-S-ST

N/A

Stojak stacjonarny do tablicy demonstracyjnej.

270,00

REJESTRACJA CZASU PRACY
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PR602LCD-I

Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja
wewnętrzna, zaciski śrubowe. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD oraz
4 programowalne klawisze funkcyjne.

527,00

PR602LCD-O

Kontroler dostępu i terminal RCP z wbudowanym czytnikiem EM 125 kHz. Wersja
zewnętrzna, kabel podłączeniowy 0.5m. Urządzenie jest wyposażone w wyświetlacz LCD
oraz 4 programowalne klawisze funkcyjne.

580,00

Karty zbliżeniowe

Oferta kart zbliżeniowych dostępna jest w dziale Kontrola dostępu w sekcji Transpondery zbliżeniowe
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RCP MASTER 2

Oprogramowanie do analizy i rozliczania czasu pracy.
UWAGA: System licencjonowania RCP Master 2 wymaga podłączenia do komputera klucza sprzętowego, którym może być czytnik zbliżeniowy RUD-2 lub RUD-3.

Indeks

Zdjęcie

RCP-MASTER-2-1
NOWOŚĆ

RCP-MASTER-2-2
NOWOŚĆ

RCP-MASTER-2-3
NOWOŚĆ

RCP-MASTER-2-4
NOWOŚĆ

RCP-MASTER-2-5
NOWOŚĆ

RCP-MASTER-2-6
NOWOŚĆ

RCP-MASTER-2-7

Opis
Licencja RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

840,00

Licencja RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

1680,00

Licencja RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, wersja jednostanowiskowa.

3360,00

Licencja RCP Master 2, obsługa do 50 pracowników, wersja na 3 stanowiska.

1680,00

Licencja RCP Master 2, obsługa do 250 pracowników, wersja na 3 stanowiska.

3360,00

Licencja RCP Master 2, obsługa do 500 pracowników, wersja na 3 stanowiska.

6720,00

Rozszerzenie licencji RCP Master 2 o kolejne 3 stanowiska.

NOWOŚĆ

Cena

840,00

UPGRADE
Indeks

Zdjęcie

Opis
• Upgrade z RCP Master 1 do RCP Master 2 przy zachowaniu tej samej liczby użytkowników oraz stanowisk
kalkulowany jest jako 30% ceny nowej licencji RCP Master 2.
• Upgrade z ramach tej samej wersji RCP Master 1 lub 2, a polegający na zwiększeniu liczby pracowników bądź
liczby stanowisk kalkulowany jest jako różnica pomiędzy ceną licencji docelowej, a ceną licencji aktualnie
posiadanej.
• Upgrade mieszany rozumiany jako przejście z wersji RCP Master 1 na RCP Master 2 i dodatkowo połączony ze
zwiększeniem liczby pracowników i/lub stanowisk kalkulowany jest jako suma ww. upgrade-ów.

RCP-MASTER-Upg
NOWOŚĆ

System dostępu i rejestracji
SDR JUNIOR

System dostępu i rejestracji dla placówek przedszkolnych.

Indeks
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Zdjęcie

Opis

Cena

SDR JUNIOR

Licencja oraz sprzętowy klucz licencyjny (czytnik RUD-2) dla Systemu Dostępu i Rejestracji
Junior.

955,00

SDR JUNIOR-SET

System Dostępu i Rejestracji Junior składa się z oprogramowania oraz zestawu
zawierającego komplet urządzeń do zbudowania autonomicznego systemu rejestracji.
W jego skład wchodzi: kontroler dostępu PR602LCD, czytnik RUD-2 będący sprzętowym
kluczem licencyjnym, zasilacz prądu stałego PS20, interfejs komunikacyjny UT-2USB, kabel
USB do komputera, 50 kart zbliżeniowych EMC-1 z kolorowym nadrukiem umożliwiającym
samodzielną personalizację kart, brelok EMKF-1.

1910,00

SDR JUNIOR-50C

Pakiet 50 szt. kart z kolorowym nadrukiem do zestawu SDR Junior, z możliwością
samodzielnej personalizacji kart.

145,00

www.roger.pl

Cennik

Cennik obowiązuje od 01.08.2013
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REJESTRACJA PRACY WARTOWNIKÓW
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PATROL II LCD

Przenośny rejestrator pracy wartowników. W zestawie: czytnik transponderów
zbliżeniowych EM 125 kHz, kabel USB, dwa akumulatorki AA 1.5V, skórzany futerał,
ładowarka baterii, PK-3 (1szt.), PK-2 (5szt.), EMC-1 (3szt.), CP-1 (3szt.).

PK-2

Zbliżeniowy punkt kontrolny w kształcie krążka z otworem mocującym w środku, możliwość
mocowania na ścianie lub pod tynkiem.

17,00

PK-3

Zbliżeniowy punkt kontrolny, zabezpieczenie przeciwko wpływom atmosferycznym, montaż
natynkowy, do użytku zewnętrznego.

24,00

PATROL MASTER 3

Program Patrol Master 3 jest dedykowany do obsługi przenośnego czytnika zbliżeniowego
Patrol II LCD. Licencja jest bezpłatna.

Bezpłatny

696,00

Sprzęt uzupełniający
ZASILACZE BUFOROWE
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

PS-10ACDR

Transformator sieciowy 18VAC/1A umieszczony w obudowie z tworzywa sztucznego
przystosowanej do montażu na szynie DIN. Polecany do stosowania z kontrolerami
PR411DR i PR402DR.

49,00

PS-15DR

Zasilacz buforowy 13.8VDC/1.5A obudowa z tworzywa sztucznego, montaż na szynie DIN.

99,00

PS-30DR

Dozorowany zasilacz buforowy 13.8VDC/3A, obudowa z tworzywa sztucznego, montaż na
szynie DIN.

280,00

PS20

Zasilacz buforowy, wyjście 13.8V/2A, miejsce na akumulator 7Ah/12V.

133,00

SYGNALIZATORY
Indeks

Zdjęcie

Opis

Cena

ASP110LC

Sygnalizator.

94,00

ASP110S v2.0

Sygnalizator.

115,00
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Cennik

Cennik obowiązuje od 01.08.2013
do momentu wydania nowego cennika

NADRUK NA KARTACH - OFFSET
Typ nadruku

do 5000 sztuk

5000-10000 sztuk

powyżej 10000 sztuk

Kolorowy jednostronny

'

0,36

'

Kolorowy dwustronny

'

0,56

'

Nie wykonujemy nadruku na materiale powierzonym.
Dostarczony plik z projektem graficznym musi zostać zaakceptowany przez producenta (co wiąże się z wymaganiami technicznymi odnośnie nadruku). Więcej informacji
na stronie www.roger.pl

POZOSTAŁE USŁUGI
Wdrożenie
oprogramowania RCP
Master u klienta

W ramach usługi wdrożenia firma ROGER oferuje udostępnienie specjalisty od konfiguracji
i parametryzacji systemu Rejestracji Czasu Pracy wykorzystującego program RCP Master. Aby uzyskać
więcej informacji na temat zasad wykonania usługi oraz uzyskać wycenę prosimy o przesłanie zapytania
na roger@roger.pl
W celu uzyskania oferty na wykonanie wersji OEM naszych produktów prosimy o przesłanie zapytania na
roger@roger.pl

Wykonania OEM
Usługowy montaż
elektroniczny PCBA/
EMS

Koszt uruchomienia produkcji dla zamówień nie przekraczających 50 szt. w odniesieniu do jednego
modelu urządzenia - 1800 PLN netto.
W celu uzyskania oferty na montaż elektroniczny Państwa produktów prosimy o przesłanie specyfikacji
na roger@roger.pl

'
'
'

Szkolenia bezpłatne oferowane są dla dystrybutorów, autoryzowanych partnerów firmy Roger oraz instalatorów
(szkolenie w siedzibie Roger).

Szkolenia

Szkolenia płatne oferowane są dla instalatorów (szkolenie w siedzibie klienta) oraz użytkowników końcowych.
Szkolenia płatne wyceniane są następująco:
- cena netto 80zł za każdą rozpoczętą godzinę szkolenia, przy czym szkolenie trwa minimum 4 godziny,
- klient pokrywa koszty dojazdu osoby prowadzącej szkolenie (wg. kilometrówki 0,84 zł/km) oraz jej noclegu
jeżeli tego wymaga sytuacja.

'

Każde szkolenie wymaga ustalenia terminu, warunków i tematyki. Szczegóły z tym związane muszą być
uzgodnione i potwierdzone pisemnie. Więcej informacji na temat szkoleń znajdą Państwo na stronie

www.roger.pl

Ogólne warunki cennika:
•
•
•
•
•
•
•

Ceny wyrażone są w polskich złotych na warunkach EXW Gościszewo (INCOTERMS 2000)
Wszystkie podane ceny są cenami detalicznymi (sugerowanymi) i nie zawierają podatku VAT
Transport firmą spedycyjną DHL
Przy dostawach towaru o wartości powyżej 3000zł netto, koszt transportu pokrywa ROGER Sp.J.
Niniejszy cennik nie stanowi oferty w rozumieniu prawa i jest publikowany jedynie dla celów informacyjnych
Niniejszy cennik anuluje jego poprzednie wersje
Ceny, specyfikacje oraz dostępność urządzeń mogą ulec zmianie bez uprzedniego powiadomienia

Produkty i usługi dostarczane są wyłącznie w oparciu o Ogólne Warunki Handlowe (OWH) firmy ROGER Sp.J. Dokument ten można pobrać ze
strony www.roger.pl
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