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USŁUGA OPIS CENA NETTO

Diagnostyka niwelatora 
optycznego

100,00 złOcena i badanie techniczne niwelatora optycznego
 zg. z instrukcją serwisową.

Diagnostyka niwelatora 
laserowego

200,00 złOcena i badanie techniczne niwelatora laserowego 
zg. z instrukcją serwisową i z wykorzystaniem oprogramowania serwisowego.

Diagnostyka niwelatora 
kodowego

300,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, ocena i badanie techniczne niwelatora 
kodowego zg. z instrukcją serwisową i z wykorzystaniem oprogramowania 
serwisowego.

Diagnostyka kontrolera 300,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, ocena i badanie techniczne kontrolera zg. 
z instrukcją serwisową i z wykorzystaniem oprogramowania serwisowego.

Diagnostyka odbiornika GNSS 400,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, ocena i badanie techniczne odbiornika 
GNSS zg. z instrukcją serwisową i z wykorzystaniem oprogramowania 
serwisowego.

Wydanie świadectwa  
zg. ISO 17123

400,00 złWykonanie użytkowych pomiarów kontrolnych zgodnie z normami ISO w 
warunkach terenowych, opracowanie wyników pomiarowych wg. procedur 
statystycznych. Wydanie świadectwa instrumentu. 
*Wymagana rektyfikacja pierwotna
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Diagnostyka zestawu GNSS 600,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, ocena i badanie techniczne odbiornika 
GNSS  wraz z kontrolerem zg. z instrukcją serwisową i z wykorzystaniem 
oprogramowania serwisowego.



USŁUGA OPIS CENA NETTO

Diagnostyka tachimetru  
manualnego

600,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, ocena i badanie techniczne tachimetru 
manualnego zg. z instrukcją serwisową i z wykorzystaniem oprogramowania 
serwisowego.

Diagnostyka tachimetru  
robotycznego

700,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, ocena i badanie techniczne tachimetru 
robotycznego zg. z instrukcją serwisową i z wykorzystaniem oprogramowania 
serwisowego.

Przegląd techniczny 
zestawu GNSS

1 100,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, czyszczenie, kontrola modułów, 
czyszczenie pamięci wewnętrznej odbiornika,  sprawdzenie odbioru sygnałów 
GNSS, sprawdzenie poprawności działania modemu wewnętrznego GSM/GPRS/
UMTS/LTE, kontrola działania panelu MMI LED FLEX, sprawdzenie poprawności 
działania portu wejścia/wyjścia, aktualizacja oprogramowania płyty GNSS, 
aktualizacja oprogramowania odbiornika, kalibracja jednostki inercyjnej  
(libela elektroniczna/IMU/AHRS), sprawdzenie poprawności działania kontrolera, 
aktualizacja oprogramowania kontrolera w zakresie pakietu opieki technicznej/
opieki posprzedażowej, przywrócenie danych klienta i konfiguracja zestawu, 
diagnostyka baterii/akumulatorów, pomiary kontrolne, wydanie raportu oraz 
certyfikatu serwisowego.

Przegląd techniczny kontrolera 600,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, formatowanie kontrolera, wgranie 
najnowszej wersji systemu operacyjnego, wgranie najnowszej wersji aplikacji 
pomiarowej ( zakupionej ), wgranie danych, konfiguracja, sprawdzenie 
komunikacji, kontrola portów wejścia/wyjścia, diagnostyka baterii/
akumulatorów, czyszczenie, wymiana folii ochronnej na wyświetlaczu, kalibracja 
i justowanie digitizera.
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Przegląd techniczny odbiornika 600,00 zł
Utworzenie kopii zapasowej danych, czyszczenie zewnętrzne, kontrola modułów, 
czyszczenie pamięci wewnętrznej odbiornika, aktualizacja oprogramowania 
płyty GNSS, aktualizacja oprogramowania odbiornika, kontrola działania 
panelu MMI LED FLEX, sprawdzenie odbioru sygnałów GNSS, sprawdzenie 
modemu wewnętrznego GSM/GPRS/UMTS/LTE, sprawdzenie radiomodemu 
wewnętrznego oraz BT, kalibracja jednostki inercyjnej (libela elektroniczna/
IMU/AHRS), diagnostyka baterii/akumulatorów, pomiary kontrolne, wydanie 
raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Rektyfikacja tachimetru 
manualnego/robotycznego

700,00 złSprawdzenie i rektyfikacja libelli instrumentu oraz spodarki, sprawdzenie i 
justowanie  kompensatora, sprawdzenie i rektyfikacja błędów oraz warunków 
geometrycznych i odczytowych instrumentu, sprawdzenie i rektyfikacja pionu 
optycznego/laserowego, pomiary kontrolne, wydanie raportu oraz certyfikatu 
serwisowego.

Przegląd standardowy 
tachimetru manualnego

1 300,00 złSprawdzenie wstępne instrumentu, utworzenie kopii zapasowej danych, 
aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w zakresie pakietu 
opieki technicznej/opieki posprzedażowej, czyszczenie optyki zewnętrznej, 
sprawdzenie poprawności działania modułu ogniskowania, sprawdzenie 
poprawności działania sprzęgów/leniwek, sprawdzenie czystości kół 
odczytowych, konwergencja osi optycznej dalmierza, sprawdzenie i 
strojenie sygnałów dalmierza, sprawdzenie i rektyfikacja błędów oraz 
warunków geometrycznych i odczytowych instrumentu, sprawdzenie 
i rektyfikacja pionu optycznego/laserowego, sprawdzenie i justowanie 
kompensatora, sprawdzenie i ew. strojenie mechaniczno-optyczne oraz 
elektroniczne dodatkowych systemów (funkcje: robotyczne, śledzenia, 
tyczenia), sprawdzenie działania modułów łączności oraz transmisji danych,  
sprawdzenie i kasowanie luzów spodarki, diagnostyka baterii/akumulatorów, 
przywrócenie danych klienta, pomiary kontrolne, testy empiryczne, wydanie 
raportu oraz certyfikatu serwisowego.
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Przegląd rozszerzony 
tachimetru manualnego

1 600,00 złSprawdzenie wstępne instrumentu, utworzenie kopii zapasowej danych, 
aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w zakresie pakietu 
opieki technicznej/opieki posprzedażowej, czyszczenie optyki, sprawdzenie 
poprawności działania modułu ogniskowania wraz z kalibracją i wymianą 
smarów, wymiana smarów osi głównej instrumentu oraz osi obrotu lunety, 
wymiana smarów kół zębatych oraz leniwek, sprawdzenie i czyszczenie kół 
odczytowych, konwergencja osi optycznej dalmierza, sprawdzenie i strojenie 
sygnałów dalmierza, sprawdzenie i rektyfikacja błędów oraz warunków 
geometrycznych i odczytowych instrumentu, sprawdzenie i rektyfikacja pionu 
optycznego/laserowego, sprawdzenie i justowanie kompensatora, sprawdzenie 
i ew. strojenie mechaniczno-optyczne oraz elektroniczne dodatkowych 
systemów (funkcje: robotyczne, śledzenia, tyczenia), sprawdzenie działania 
modułów łączności oraz transmisji danych, czyszczenie klawiatury/tastatury, 
wymiana smarów oraz sprawdzenie i kasowanie luzów spodarki, diagnostyka 
baterii/akumulatorów, przywrócenie danych klienta, pomiary kontrolne, testy 
empiryczne, wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Przegląd standardowy 
tachimetru robotycznego

1 600,00 złSprawdzenie wstępne instrumentu, utworzenie kopii zapasowej danych, 
aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w zakresie pakietu 
opieki technicznej/opieki posprzedażowej, czyszczenie optyki zewnętrznej, 
sprawdzenie poprawności działania modułu ogniskowania, sprawdzenie 
poprawności działania sprzęgów/leniwek/serwomotorów, sprawdzenie 
czystości kół odczytowych, konwergencja osi optycznej dalmierza, 
sprawdzenie i strojenie sygnałów dalmierza, sprawdzenie i rektyfikacja błędów 
oraz warunków geometrycznych i odczytowych instrumentu, sprawdzenie 
i rektyfikacja pionu optycznego/laserowego, sprawdzenie i justowanie 
kompensatora, sprawdzenie i ew. strojenie mechaniczno-optyczne oraz 
elektroniczne dodatkowych systemów (funkcje: robotyczne, śledzenia, 
tyczenia), sprawdzenie działania modułów łączności oraz transmisji danych,  
sprawdzenie i kasowani luzów spodarki, diagnostyka baterii/akumulatorów, 
przywrócenie danych klienta, pomiary kontrolne, testy empiryczne, wydanie 
raportu oraz certyfikatu serwisowego.
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Przegląd rozszerzony 
tachimetru robotycznego

2 200,00 zł
Sprawdzenie wstępne instrumentu, utworzenie kopii zapasowej danych, 
aktualizacja oprogramowania do najnowszej wersji w zakresie pakietu 
opieki technicznej/opieki posprzedażowej, czyszczenie optyki, sprawdzenie 
poprawności działania modułu ogniskowania wraz z kalibracją i wymianą 
smarów, wymiana smarów osi głównej instrumentu oraz osi obrotu lunety, 
wymiana smarów kół zębatych oraz leniwek, sprawdzenie poprawności 
działania i justowanie serwomotorów, sprawdzenie i czyszczenie kół 
odczytowych, konwergencja osi optycznej dalmierza, sprawdzenie i strojenie 
sygnałów dalmierza, sprawdzenie i rektyfikacja błędów oraz warunków 
geometrycznych i odczytowych instrumentu, sprawdzenie i rektyfikacja pionu 
optycznego/laserowego, sprawdzenie i justowanie kompensatora, sprawdzenie 
i ew. strojenie mechaniczno-optyczne oraz elektroniczne dodatkowych 
systemów (funkcje: robotyczne, śledzenia, tyczenia), sprawdzenie działania 
modułów łączności oraz transmisji danych, czyszczenie klawiatury/tastatury, 
wymiana smarów oraz sprawdzenie i kasowanie luzów spodarki, diagnostyka 
baterii/akumulatorów, przywrócenie danych klienta, pomiary kontrolne, testy 
empiryczne, wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Rektyfikacja niwelatora  
optycznego

180,00 złSprawdzenie i rektyfikacja krzyża nitek, sprawdzenie i rektyfikacja libeli, 
sprawdzenie  poprawności pracy kompensatora wraz z ustawieniem zakresu 
jego działania, sprawdzenie poprawności pracy śruby ruchu leniwego, 
sprawdzenie luzów spodarki, czyszczenie instrumentu, pomiary kontrolne, 
wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Przegląd niwelatora optycznego 250,00 złSprawdzenie i rektyfikacja krzyża nitek, sprawdzenie i rektyfikacja libeli, 
sprawdzenie  poprawności pracy kompensatora wraz z ustawieniem zakresu 
jego działania, sprawdzenie poprawności pracy i konserwacja śruby ruchu 
leniwego, sprawdzenie i konserwacja spodarki, czyszczenie instrumentu, 
pomiary kontrolne, wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.
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Rektyfikacja niwelatora  
kodowego

450,00 złSprawdzenie i rektyfikacja krzyża nitek, sprawdzenie i rektyfikacja libeli, 
sprawdzenie  poprawności pracy kompensatora wraz z ustawieniem zakresu 
jego działania, sprawdzenie poprawności działania sensora CCD/CMOS oraz 
jego justowanie, sprawdzenie poprawności pracy śruby ruchu leniwego, 
sprawdzenie luzów spodarki, czyszczenie instrumentu, pomiary kontrolne, 
wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Przegląd standardowy
niwelatora kodowego 650,00 zł

Utworzenie kopii zapasowej danych, aktualizacja oprogramowania 
do najnowszej wersji w zakresie pakietu opieki technicznej/opieki 
posprzedażowej, sprawdzenie i rektyfikacja krzyża nitek, sprawdzenie i 
rektyfikacja libeli, sprawdzenie  poprawności pracy kompensatora wraz z 
ustawieniem zakresu jego działania, sprawdzenie poprawności działania 
sensora CCD/CMOS oraz jego kalibracja, justowanie osi optycznej sensora 
obrazu, sprawdzenie poprawności pracy śruby ruchu leniwego, sprawdzenie 
luzów spodarki, diagnostyka baterii/akumulatorów, czyszczenie instrumentu, 
pomiary kontrolne, wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Przegląd rozszerzony 
niwelatora kodowego

900,00 złUtworzenie kopii zapasowej danych, aktualizacja oprogramowania 
do najnowszej wersji w zakresie pakietu opieki technicznej/opieki 
posprzedażowej, sprawdzenie i rektyfikacja krzyża nitek, sprawdzenie i 
rektyfikacja libeli, sprawdzenie  poprawności pracy kompensatora wraz z 
ustawieniem zakresu jego działania, sprawdzenie poprawności działania 
sensora CCD/CMOS oraz jego kalibracja, justowanie osi optycznej sensora 
obrazu i jego ogniskowania, określenie skali optycznej, sprawdzenie 
poprawności pracy śruby ruchu leniwego, sprawdzenie luzów spodarki, 
diagnostyka baterii/akumulatorów, czyszczenie instrumentu, pomiary 
kontrolne, wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.
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Przegląd standardowy 
niwelatora laserowego

500,00 złSprawdzenie i rektyfikacja błędów elektronicznych oraz geometrycznych, 
sprawdzenie poprawności działania zawieszenia kardanowego i systemu 
poziomowania wraz z jego justowaniem, sprawdzenie mechanizmu 
obrotowego głowicy/rotora, sprawdzenie komunikacji pilot /detektor, 
diagnostyka baterii/akumulatorów, czyszczenie zewnętrzne, pomiary 
kontrolne, wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Przegląd rozszerzony 
niwelatora laserowego

900,00 złSprawdzenie i rektyfikacja błędów elektronicznych oraz geometrycznych, 
sprawdzenie poprawności działania zawieszenia kardanowego i systemu 
poziomowania wraz z jego justowaniem, sprawdzenie mechanizmu 
obrotowego głowicy/rotora, sprawdzenie komunikacji pilot /detektor, 
kalibracja i justowanie mocy wyjściowej wiązki lasera, diagnostyka baterii/
akumulatorów, czyszczenie zewnętrzne, pomiary kontrolne, wydanie raportu 
oraz certyfikatu serwisowego.
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Rektyfikacja niwelatora 
laserowego

390,00 złSprawdzenie i rektyfikacja błędów elektronicznych oraz geometrycznych, 
justowanie zakresu poziomowania, czyszczenie zewnętrzne, pomiary 
kontrolne, wydanie raportu oraz certyfikatu serwisowego.

Koszt roboczogodziny 
serwisanta

280,00 złGodzinowy koszt pracy serwisanta z urządzeniami wchodzącymi w skład 
produktów gamy GEODEZJA.


