
 

Czytnik kart do tachografów 
Do odbioru w Świdniku koło Lublina (lub wysyłką kurierską) 
Cena minimalna 1.230,00 złotych brutto – nowa niższa cena – 1000,00 złotych 
brutto 

 
Kto sprzedaje. 
Doradca Restrukturyzacyjny Paweł Choina nr licencji 935 działający jako syndyk masy upadłości Jacka Głaza 
prowadzącego jednoosobową działalność gospodarczą na podstawie postanowienia Sądu Rejonowgo Lublin-
Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku IX Wydział Gospodarczy ds. Upadłościowych i 
Restrukturyzacyjnych z dnia 27.07.2020r. w sprawie IX GU 7/20. 
Załącznik nr 1. Postanowienie Sądu o ogłoszeniu upadłości z dnia 27.07.2020r. 
 
Cel ogłoszenia. 
Sprzedaż ruchomości wchodzącej w skład masy upadłości. 
 
Przedmiot sprzedaży. 
VDO DLK Pro TIS-Compact (EE) jest urządzeniem do wygodnego zczytywania danych z pamięci masowej 
tachografu i karty kierowcy. Służy również do bezpiecznego transferu tych danych z urządzenia do komputera. 
Posiada program do archiwizacji danych z rozbudowaną aplikacją do analizy wykroczeń i wizualizacji. Czytnik 
został specjalnie przystosowany dla krajów Europy Środkowej 
 
VDO DLK Pro TIS-Compact (EE) zczytuje dane ze wszystkich homologowanych tachografów. W celu 
pobrania danych, do tachografu należy włożyć kartę uprawniającą do poboru (przedsiębiorstwa, kontrolną lub 
warsztatową) a następnie podłączyć urządzenie. Łatwo i intuicyjnie pobierzemy dane. 
 
Urządzenie posiada wbudowany czytnik do kart kierowców. Dzięki niemu, łatwo zczytamy dane z karty, będąc 
w dowolnym miejscu (biuro, plac, auto, itp.). Urządzenie jest bardzo poręczne oraz funkcjonalne. 

http://pub.chomaxengineering.home.pl/pub/83%20Jacek%20G%26%23322%3Baz/2020.07.27%20Jacek%20G%26%23322%3Baz.pdf


 
Kartę kierowcy wkładamy bezpośrednio do czytnika. 
 
Oferowane przez nas czytniki mają aktywną szczelinę do odczytu kart kierowców. Poprzednie wersje czytnika 
nie posiadały aktywnej szczeliny, przez co, należało dokupić specjalną kartę licencyjną i nią aktywować 
wbudowany czytnik. 
 
Dane z karty mogą być pobrane również poprzez 6 pinowy interfejs z tachografu 
 
Kompaktowy i funkcjonalny przenośny czytnik, wielkości nie przekraczającej rozmiaru telefonu komórkowego 
z zintegrowanym dotykowym ekranem o rozmiarze 2,2”, zapewnia komfort użytkowania i prostą obsługę. 
Ekran wyświetla pobrania, przypomnienia o kolejnych odczytach oraz o stanie naładowania baterii i zajętości 
pamięci. DLK Pro TIS-Compact (EE) posiada slot na kartę SD dzięki temu gwarantuje należyte zabezpieczenie 
danych poprzez tworzenie kopii zapasowych na karcie SD. 
 
Klucz DLK Pro TIS-Compact (EE) nie potrzebuje zasilania do pobierania danych z tachografu cyfrowego, ani 
do kopiowania danych do komputera, dlatego jest zawsze gotowy do użycia w samochodzie i w biurze. Bateria 
zastosowana w DLK Pro TIS-Compact (EE) nadaje się do wielokrotnego ładowania, jej użycie jest ograniczone 
tylko do pobierania danych z karty kierowcy i wyświetlania informacji na ekranie. DLK Pro TIS-Compact (EE) 
posiada wewnątrz pamięci oprogramowanie do archiwizacji danych, DLK Pro TIS-Compact (EE)może znaleźć 
zastosowanie również jako nośnik USB do magazynowania danych. 
 
Zasilanie i archiwizacja danych 
Klucz DLK Pro TIS-Compact (EE) nie potrzebuje zasilania do pobierania danych z tachografu cyfrowego, ani 
do kopiowania danych do komputera, dlatego jest zawsze gotowy do użycia w samochodzie i w biurze. Bateria 
zastosowana w DLK Pro TIS-Compact (EE) nadaje się do wielokrotnego ładowania, jej użycie jest ograniczone 
tylko do pobierania danych z karty kierowcy i wyświetlania informacji na ekranie. DLK Pro TIS-Compact (EE) 
posiada wewnątrz pamięci oprogramowanie do archiwizacji danych, DLK Pro TIS-Compact (EE)może znaleźć 
zastosowanie również jako nośnik USB do magazynowania danych. 
 
VDO DLK Pro TIS-Compact (EE) posiada program do podglądu czynności, naruszeń rozporządzenia 
561/2006, manipulacji oraz archiwizacji danych.  
 
Program do archiwizacji znajduję się w pamięci urządzenia do zainstalowania na komputerze. 
 
Oprogramowanie do podglądu czynności, naruszeń rozporządzenia 561/2006, manipulacji nie wymaga 
instalacji na komputerze. Możliwy podgląd bezpośrednio na urządzeniu. Program obsługuje do 5 pojazdów i 
10 kierowców. Pobieranie danych jest nieograniczone, więc można zczytać nawet i 1000 pojazdów oraz 
kierowców. Ograniczenie występuje tylko w podglądzie naruszeń, wykroczeń. 
 
Urządzenie jest używane. Urządzenie nie posiada najnowszej aktualizacji systemu, która pozwala na odczyt 
nowego formatu kart tacho. Cena urządzenia została obniżona o koszt aktualizacji. Wystawiam fakturę VAT. 
 
Wizja lokalna 
Oglądanie urządzenia możliwe w biurze syndyka w Świdniku ul. Struga 19 po wcześniejszym umówieniu się z 
pracownikiem biura Panią Jolantą Wójcik (tel. 517-669-321 email: biuro@nadzorcy.pl).  
 
Forma składania ofert 
Oferty należy składać mailem lub telefonicznie do pracownika biura syndyka Pana Aleksandra Dobień (tel. 603-
327-052, e-mail dobien@nadzorcy.pl). 
 
 

mailto:biuro@nadzorcy.pl
mailto:dobien@nadzorcy.pl




 
 
 
 


