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TACHOSCAN TARKVARA HINNAKIRI ETTEVÕTETELE 

Alates 1.09.2022 

TachoScan tarkvara jaotub kahte katgeooriasse: 

1. TACHOSCAN – töö- ja puhkeaja analüüs, erinevad raportid, diagrammid, haldus 

2. VÄLISMAA PALK (FOREIGN SALARY), mis on uus Euroopa palgaarvestuse lisamoodul 

Ettevõtted, kelle autojuhid teostavad Euroopa riikides kabotaaži ja cross-trade vedusid, on vajalikud 

mõlemad moodulid. Firmad, kes teevad vaid Eesti-siseseis vedusid, piisab ainult TACHOSCAN-I moodulist. 

Loe lähemalt TachoScanist siit. 

SÕIDUKITE ARV /MOODUL TACHOSCAN 
(Põhiprogramm) 

VÄLISMAA PALK 
(lisandub TachoScanile) 

Mini 2 460 + km 265 + km 

Mini 5 770 + km 440 + km 

Mini 10 1085 + km 630 + km 

Mini 15 1270 + km 765 + km 

Mini 20 1380 + km 830 + km 

Mini 50  1700 + km 970 + km 

Mini 100 1900 + km 1120 + km 

FULL – Piiramatu arv sõidukeid 2150 + km 1275 + km 

 

Toode Hind 

ALLALAADIMISSEADE 
TACHOREADER COMBO PLUS 

295 + km 

 

LISAINFO  

TachoScani ost on ühekordne ning litsents on aegumatu. Ostust alates 

hakkab kehtima 1 aasta pikkune garantiiperiood, mille jooksul:  

✓ Programmiuuendused on tasuta,  

✓ Tootjapoolne tugi on tasuta.  

Kui garantii on lõppenud, siis programm töötab edasi, kuid uut versiooni ei saa enam alla laadida ning 

lõpeb tootjapoolne tasuta tugi. Uue versiooni allalaadimiseks tuleb garantii uuesti aktiveerida. Selleks 

tuleb uuendada litsentsivõtit ja uus programm Updateri kaudu allalaadida. Litsentsivõtme uuendamiseks 

tuleb tasuda uuenduse tasu, mille suurus sõltub sellest, kui pikalt on garantii juba kehtetu olnud - kas 

alla 12 kuu või üle. Küsi meie käest pakkumist javaata lisainfot allpool asuvast tabelist. 

  

TachoScani kasutavad 24 riigi kontrolliametnikud Euroopas.  

  

http://www.autosert.ee/
https://www.autosert.ee/tooted/tachoscan-analuusitarkvara/
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UUENDAMISE HINNAD 

TACHOSCANI PÕHIPROGRAMM 

SÕIDUKITE ARV 
/Garantii aegumine 

Üle 12 kuu Kuni 12 kuud -
30% 

Garantii 
olemas -50% 

TachoScan Mini 2 267 + km 186,90 + km 133,50 + km 

TachoScan Mini 5 447 + km 312,90 + km 223,50 + km 

TachoScan Mini 10 629 + km 443,30 + km 314,50 + km 

TachoScan Mini 15 737 + km 515,90 + km 368,50 + km 

TachoScan Mini 20 800 + km 560 + km 400 + km 

TachoScan Mini 50 986 + km 690,20 + km 493 + km 

TachoScan Mini 100 1102 + km 771,40 + km 551 + km 

FULL – Piiramatu arv 
sõidukeid 

1247 + km 872,90 + km 623,50 + km 

 

VÄLISMAA PALK (FOREIGN SALARY) 

SÕIDUKITE ARV 
/Garantii aegumine 

Üle 12 kuu Kuni 12 kuud -
30% 

Garantii 
olemas -50% 

Välismaa palk Mini 2 154 + km 107,80 + km 77 + km 

Välismaa palk Mini 5 255 + km 178,50 + km 127,50 + km 

Välismaa palk Mini 10 365 + km 255,50 + km 182,50 + km 

Välismaa palk Mini 15 444 + km 310,80 + km 222 + km 

Välismaa palk Mini 20 481 + km 336,70 + km 240,50 + km 

Välismaa palk Mini 50 563 + km 394,10 + km 281,50 + km 

Välismaa palk Mini 100 650 + km 455 + km 325 + km 

FULL – Piiramatu arv 
sõidukeid 

740 + km 518 + km 370 + km 

 

KOOLITUS 

Teostame TachoScani tarkvara koolitusi nii kliendi juures kui ka avalikult erinevates linnades. Koolituse 

tellimiseks võta meiega allpool olevatel kontaktidel ühendust või vaata koolituskalendrist 

www.autosert.ee.  

 

KONTAKT JA TUGI 

 

Kaarin Lukk        IT Tehiline tugi INELO HELPDESK: 

TachoScani kasutajatugi ja koolitaja Eestis    support@inelo.pl 

Tel: 53237088 E-post: kaarin.lukk@autosert.ee    +48 334 965 874 

http://www.autosert.ee/
https://www.autosert.ee/kalender/
http://www.autosert.ee/
mailto:kaarin.lukk@autosert.ee

