A NiT Hungary budapesti székházában és regionális irodáiban megvásárolható
kereskedelmi termékek

Forgalmazott OBU fedélzeti egységeinkről az „E-útdíj fizetés, OBU készülékek”
menüpontban tájékozódhat.

Nyomtatványok
4 példányos CMR fuvarlevél

29 Ft + ÁFA / db

6 példányos CMR fuvarlevél

40 Ft + ÁFA / db

Autóbusz menetlevél tömb (utaslistás)

310 Ft + ÁFA / tömb (25×2 lapos)

INTERBUS menetlevél tömb

1 045 Ft + ÁFA / tömb

Belföldi tehergépkocsi menetlevél

310 Ft + ÁFA / tömb (25×3 lapos)

Nemzetközi tehergépkocsi menetlevél

9 Ft + ÁFA / db

Ellenőrzéskor nem érheti meglepetés: forgalmazott nyomtatványaink minden tekintetben
megfelelnek a vonatkozó jogszabályi előírásoknak. Lehetősége van saját céglogóval ellátott
nyomtatvány rendelésére is. Egyedi árajánlatért keressen bennünket!

Nyomtatópapír digitális tachográfhoz (hőpapír)
A VDO prémium minőségű termékét kifejezetten a járműben
tapasztalható tárolási körülményekre fejlesztették ki. Speciális
felületkezelésének köszönhetően ellenáll a kémiai és
szélsőséges környezeti behatásoknak is, és hosszan tartó
adatmegőrzést biztosít.
Egy doboz három tekercset tartalmaz, és a tekercsek egyenként
védőfóliába csomagolva kerülnek a dobozba.
A hőpapír ára: 2500 Ft + ÁFA / doboz (1 doboz = 3 tekercs)

Diagramtárcsa (tachográf korong)

Forgalmazott kiváló minőségű VDO Kienzle diagramtárcsáink:


125-24 EC 4 B és 125-24 EC 4 K:

1 200 Ft + ÁFA



140-24/2 EC 4 B:

2 200 Ft + ÁFA



180-24 EC 4 B:

1 960 Ft + ÁFA

Digitális tachográf oktató csomag
Digitális tachográf tréningcsomag gépjárművezetőknek a kérdéses helyzetek megértésére és
a büntetések elkerülésére. Részletes használati utasítás és tájékoztató + DVD melléklet.
A könyv ára: 3 000 Ft + ÁFA

„Vezetési idő- és a tachográf” kézikönyv
A könyv tartalmaz minden fontos információt, melyre egy autóbuszvezetőnek, vagy
tehergépkocsi-vezetőnek szüksége lehet a közúti közlekedés során.
A könyv tartalma:





AETR egyezmény
a vezetési- és pihenőidőkre vonatkozó előírások,
büntetési díjtáblázat,
analóg és digitális menetíró készülék használata

A könyv ára: 1 500 Ft/db
Amennyiben Ön a NiT Hungary regisztrált tagja, a könyvet kedvezménnyel biztosítjuk:



5-20 darab vásárlása esetén: 1 300 Ft/db
20 darab feletti vásárlás esetén: 1 200 Ft/db

Forgalmazott termékeinkkel kapcsolatos kérdései, vagy vásárlási szándéka esetén
forduljon hozzánk bizalommal!
Részletesebb információk a (+36-1) 264-5040 telefonszám 252, 254 és 257 mellékein.
Termékeinket bármely NiT Hungary irodánál megvásárolhatja.
Érdemes figyelnie egyedi árengedményt kínáló AKCIÓINKAT is!

