
/ godz.

/ godz. / godz.

/ godz.

/ godz.

/ godz.

Inne
Skręty podczas zielonej strzałki (na relację) € 1.08 / godz.

30-dniowe przechowywanie wideo

€ 6.00 / pomiar

€ 3.60 / godz.

€ 7.20 / godz.

€ 4.80 / godz.

Data: Data:

Podpis:

Miovision Technologies, Inc.  |  Zeughausstrasse 24 | 50667 Köln | Germany  |  +800 855 880 9115  |  miovision.com

Niestandardowa klasyfikacja pojazdów:

72 godz. czas otrzymania wyników pomiaru

Roczne przechowywanie wideo

48 godz. czas otrzymania wyników pomiaru

€ 45.54

€ 22.44

€ 1.50 /godz.
€ 15.00

Niestandardowa konfiguracja raportu:

Podpis:

PRZEWIDYWANE ROCZNE UŻYCIE:

Natężenie pieszych i rowerzystów:

/ pas / godz.

uwzględnione

24 godz. czas otrzymania wyników pomiaru
Odstępy między pojazdami

Pomiar na skrzyżowaniu
€ 14.40 / godz.

Platforma Miovision Cennik |  EUR (netto)

Standardowa 
klasyfikacja pojazdów:
Standard Classification

Rozszerzona
klasyfikacja pojazdów:
Premium Classification

PolskaNazwa użytkownika:

Miasto, kod pocztowy:

Osoba do kontaktu: Tomasz Dybicz, TransEko sp.j.

Miovision Technologies GmbH

Osoba do kontaktu: Jean Luc Rulfi

Typ pomiaru ruchu

Dodanie przejścia dla pieszych
Natężenie pieszych i rowerzystów

Adres:

Pomiar na małym rondzie  (średnica zewnętrzna poniżej 45m) € 20.46 / godz.

Pomiar na dużym rondzie  (średnica zewnętrzna powyżej 45m) € 43.56 / godz.

Specjalne typy danych

Pomiar w przekroju (za pas ruchu) € 1.80 / godz. € 2.70

Pomiar na skrzyżowaniu (24 godz.)

Pomiar na skrzyżowaniu € 13.86 / godz. € 15.84

€ 15.00

Additional Terms:

€ 9.60
Natężenie pieszych i rowerzystów:

/ przekrój / godz.
uwzględnione

TERMS:

All Miovision Platform Usage is due net 30 from the date of invoice.  All Pay-As-You-Go and Term-Go usage is invoiced at the end of each month.

The Customer hereby agrees to the prices indicated above, and acknowledges it has read, understands, and agrees to be bound by the terms and conditions outlined at http://www.miovision.com/termsandconditions.  Once signed by 

Miovision Technologies Incorporated and the Customer indicated below, this agreement is confirmed accepted and effective from the date indicated below and valid for one year.

zadaj pytanie

Dwu-kierunkowy chodnik lub droga dla rowerów

€ 16.50

Piesi na 
przejściu

Rowerzyści na 
przejeździe

Wszystkie pojazdy

Pojazdy średnie

Ciężarowe z 
przyczepą/ 

naczepą

Samochody 
ciężarowe

Rowery na 
jezdni

Pojazd lekkie

Motocykle
Samochody 

osobowe
Samochody 
dostawcze Autobusy

- Wszystkie pojazdy (bez klasyfikacji) 

- Motocykle / Pozostałe pojazdy

- Motocykle / Samochody osobowe i dostawcze/ Pozostałe pojazdy

- Pojazdy lekkie / Pozostałe pojazdy

- Pojazdy lekkie / Pojazdy średnie / Ciężarowe z przyczepą/naczepą

Standardowa klasyfikacja pojazdów, Standard Classification:

- Pojazdy lekkie / Autobusy / Samochody ciężarowe / Ciężarowe z 
przyczepą/naczepą

- Motocykle / Samochody osobowe / Samochody dostawcze / 
Autobusy / Samochody ciężarowe / Ciężarowe z przyczepą/naczepą

- Liczenie rowerzystów na jezdni

Rozszerzona klasyfikacja pojazdów, Premium Classification:

- Pojazdy lekkie / Autobusy / Ciężarówki

- Wszyscy razem (bez klasyfikacji)
- Piesi / Rowerzyści
- Tylko piesi

Klasyfikacja pieszych i rowerzystów:

- Tylko rowerzyści

All Vehicles

Mediums

Articulated 
Trucks

Single-Unit 
Trucks

Bicycles
on Road

Lights

Motorcycles Cars
Light Goods 

Vehicles Buses


