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Cennik netto PLN      2016-04-05
Ceny obliczono na podstawie kursów EUR 4,3011 zł i USD 3,8072 zł obowiązujących od dnia 2016-
03-18.
Ceny podlegają aktualizacji po zmianie dowolnego z powyższych kursów o ponad 2%.

Do podanych cen netto PLN należy dodać podatek VAT 23%.

Poziomy upustów od cen detalicznych ustalane są na podstawie liczby sztuk i wartości
zamawianego towaru, 
z uwzględnieniem historii zakupów i płatności.  
      

GV-Backup
Center

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym sieciową archiwizację nagrań z
kamer IP, wideoserwerów i rejestratorów,
gwarancja 36m

1106,63

      

GV-Center V2
Oprogramowanie umożliwiające wizyjne i
tekstowe monitorowanie zdarzeń alarmowych
dla 5 rejestratorów, produkt bezpłatny,
gwarancja 36m

0,00

      

GV-Center V2
Pro

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym wizyjne i tekstowe
monitorowanie zdarzeń alarmowych dla 500
rejestratorów, gwarancja 36m

737,77

      

GV-Control
Center

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym monitorowanie matryc
wizyjnych i zarządzanie siecią rejestratorów,
gwarancja 36m

1106,63

      

GV-Dispatch
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym zarządzanie obciążeniem
serwerów Center V2 Pro, gwarancja 36m

737,77

      

GV-ERM/32

Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie,
zdalny podgląd i odtwarzanie nagrań z kamer IP
i rejestratorów, dla Windows i MacOSX, wersja
32-kamerowa, produkt bezpłatny, gwarancja
36m

0,00

      
Oprogramowanie umożliwiające zarządzanie,
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GV-ERM/64 zdalny podgląd i odtwarzanie nagrań z kamer IP
i rejestratorów, dla Windows i MacOSX, wersja
64-kamerowa, gwarancja 36m

503,01

      

GV-EYE

Oprogramowanie umożliwiające zdalne
zarządzanie, podgląd i odtwarzanie nagrań z
kamer IP i rejestratorów, dla
Android/iPhone/iPod/iPad, produkt bezpłatny,
gwarancja 36m

0,00

      

GV-GIS
Oprogramowanie umożliwiające
monitorowanie tras i kamer 10 pojazdów
wyposażonych w rejestratory mobilne,
gwarancja 36m

3648,67

      

GV-GIS 5 (100-
500)

Klucz licencyjny umożliwiający dołączenie 5
rejestratorów do systemu GV-GIS o zasięgu
większym niż 100 rejestratorów mobilnych,
gwarancja 36m

379,10

      

GV-GIS 5 (10-50)
Klucz licencyjny umożliwiający dołączenie 5
rejestratorów do systemu GV-GIS o zasięgu do
50 rejestratorów mobilnych, gwarancja 36m

710,76

      

GV-GIS 5 (50-100)
Klucz licencyjny umożliwiający dołączenie 5
rejestratorów do systemu GV-GIS o zasięgu od
51 do 100 rejestratorów mobilnych, gwarancja
36m

568,61

      

GV-NVR(GV)/32
Oprogramowanie umożliwiające nadzór wizyjny
32 kamer IP firmy GeoVision, produkt bezpłatny,
gwarancja 36m

0,00

      

GV-NVR/1
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 1 dowolnej kamery IP,
gwarancja 36m

167,66

      

GV-NVR/10
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 10 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

1676,70
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GV-NVR/12
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 12 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

2012,05

      

GV-NVR/16
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 16 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

2682,73

      

GV-NVR/18
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 18 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

4191,77

      

GV-NVR/2
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 2 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

335,36

      

GV-NVR/20
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 20 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

4610,91

      

GV-NVR/22
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 22 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

5030,09

      

GV-NVR/24
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 24 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

5449,28

      

GV-NVR/26
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 26 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

5868,46

      
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
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GV-NVR/28 umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 28 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

6287,61

      

GV-NVR/30
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 30 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

6706,79

      

GV-NVR/32
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 32 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

7125,98

      

GV-NVR/4
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 4 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

670,67

      

GV-NVR/6
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 6 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

1006,03

      

GV-NVR/8
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 8 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

1341,34

      

GV-Recording
Server(GV)/128

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo ze 128 kamer IP firmy
GeoVision, gwarancja 36m

9331,19

      

GV-Recording
Server(GV)/16

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 16 kamer IP firmy GeoVision,
gwarancja 36m

1312,18

      

GV-Recording
Server(GV)/32

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 32 kamer IP firmy GeoVision,
gwarancja 36m

2332,79
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GV-Recording
Server(GV)/48

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 48 kamer IP firmy GeoVision,
gwarancja 36m

3499,20

      

GV-Recording
Server(GV)/64

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 64 kamer IP firmy GeoVision,
gwarancja 36m

4665,62

      

GV-Recording
Server(GV)/8

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 8 kamer IP firmy GeoVision,
gwarancja 36m

728,99

      

GV-Recording
Server(GV)/80

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 80 kamer IP firmy GeoVision,
gwarancja 36m

5831,99

      

GV-Recording
Server(GV)/96

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 96 kamer IP firmy GeoVision,
gwarancja 36m

6998,41

      

GV-Recording
Server/128

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo ze 128 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

18662,39

      

GV-Recording
Server/16

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 16 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

2624,40

      

GV-Recording
Server/32

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 32 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

4665,62

      

GV-Recording
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
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GV-Recording
Server/48

umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 48 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

6998,41

      

GV-Recording
Server/64

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 64 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

9331,19

      

GV-Recording
Server/8

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 8 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

1457,99

      

GV-Recording
Server/80

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 80 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

11663,98

      

GV-Recording
Server/96

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym nagrywanie i zwielokrotnianie
strumieni wideo z 96 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

13996,81

      

GV-Vital Sign
Monitor

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym monitorowanie stanu urządzeń
w sieci monitoringu wizyjnego, gwarancja 36m

737,77

      

GV-VMS(GV)/32
Oprogramowanie umożliwiające nadzór wizyjny
32 kamer IP firmy GeoVision, produkt bezpłatny,
gwarancja 36m

0,00

      

GV-VMS/1
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 1 dowolnej kamery IP,
gwarancja 36m

377,25

      

GV-VMS/10
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 10 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

2515,07
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GV-VMS/12
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 12 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

2934,21

      

GV-VMS/16
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 16 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

3772,58

      

GV-VMS/18
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 18 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

4191,77

      

GV-VMS/2
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 2 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

628,78

      

GV-VMS/20
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 20 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

4610,91

      

GV-VMS/22
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 22 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

5030,09

      

GV-VMS/24
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 24 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

5449,28

      

GV-VMS/26
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 26 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

5868,46

      
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
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GV-VMS/28 umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 28 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

6287,61

      

GV-VMS/30
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 30 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

6706,79

      

GV-VMS/32
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 32 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

7125,98

      

GV-VMS/4
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 4 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

1047,92

      

GV-VMS/6
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 6 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

1592,87

      

GV-VMS/8
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do systemu
nadzoru wizyjnego 8 dowolnych kamer IP,
gwarancja 36m

2095,88

      

GV-
VMSPRO(GV)/64

Oprogramowanie umożliwiające
zaawansowany nadzór wizyjny 64 kamer IP
firmy GeoVision, gwarancja 36m

2221,65

      

GV-VMSPRO/1
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
1 dowolnej kamery IP, gwarancja 36m

2598,90

      

GV-VMSPRO/10
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
10 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

4736,67
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GV-VMSPRO/12
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
12 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

5155,86

      

GV-VMSPRO/16
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
16 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

5994,19

      

GV-VMSPRO/18
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
18 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

6413,37

      

GV-VMSPRO/2
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
2 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

2850,38

      

GV-VMSPRO/20
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
20 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

6832,56

      

GV-VMSPRO/22
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
22 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

7251,74

      

GV-VMSPRO/24
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
24 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

7670,88

      

GV-VMSPRO/26
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
26 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

8090,07

      
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
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GV-VMSPRO/28 umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
28 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

8509,25

      

GV-VMSPRO/30
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
30 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

8928,44

      

GV-VMSPRO/32
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
32 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

9347,62

      

GV-VMSPRO/34
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
34 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

11611,16

      

GV-VMSPRO/36
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
36 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

12097,40

      

GV-VMSPRO/38
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
38 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

12558,48

      

GV-VMSPRO/4
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
4 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

3269,57

      

GV-VMSPRO/40
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
40 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

13019,56

      

GV-VMSPRO/42
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
42 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

13472,29
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GV-VMSPRO/44
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
44 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

13916,60

      

GV-VMSPRO/46
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
46 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

14352,56

      

GV-VMSPRO/48
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
48 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

14780,13

      

GV-VMSPRO/50
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
50 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

15199,27

      

GV-VMSPRO/52
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
52 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

15610,07

      

GV-VMSPRO/54
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
54 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

16004,09

      

GV-VMSPRO/56
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
56 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

16406,50

      

GV-VMSPRO/58
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
58 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

16792,14

      
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
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GV-VMSPRO/6 umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
6 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

3814,47

      

GV-VMSPRO/60
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
60 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

17169,39

      

GV-VMSPRO/62
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
62 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

17529,91

      

GV-VMSPRO/64
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
64 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

17873,61

      

GV-VMSPRO/8
Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym dołączenie do
zaawansowanego systemu nadzoru wizyjnego
8 dowolnych kamer IP, gwarancja 36m

4317,49

      

GV-Web
Report/1000

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym raportowanie wyników zliczania
z 1000 rejestratorów, gwarancja 36m

3871,94

      

GV-Web
Report/200

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym raportowanie wyników zliczania
z 200 rejestratorów, gwarancja 36m

1106,63

      

GV-Web
Report/500

Klucz licencyjny z oprogramowaniem
umożliwiającym raportowanie wyników zliczania
z 500 rejestratorów, gwarancja 36m

2213,26
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