USŁUGOWE
ROZLICZANIE
CZASU PRACY
KIEROWCÓW

Zakres usług

Pakiety *
1 do 4 kierowców

– 110 PLN

/ za kierowcę / m-c

5 do 10 kierowców

– 99 PLN

/ za kierowcę / m-c

11 do 30 kierowców

– 95 PLN

/ za kierowcę / m-c

powyżej 30 kierowców

– 93 PLN

/ za kierowcę / m-c

PROMOCJA!
Wykresówki i dane
cyfrowe w jednej cenie!
* Dotyczy długoterminowej (co najmniej 24 miesięcznej)
umowy na świadczenie usług rozliczania czasu pracy
kierowców.
* Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT.

• Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu
o dane cyfrowe lub wykresówki, ręczne wpisy, karty drogowe,
listy obecności, itp.
• Raporty związane z naruszeniami kierowców w zakresie czasu
jazdy, przerw i odpoczynków oraz czasu pracy kierowcy.
• Przygotowanie druków kar dyscyplinarnych dla kierowców.
• Rozliczenie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych
– wraz ze szczegółowym raportem.
• Rozliczenie płacy minimalnej dla poszczególnych krajów, gdzie
wypłacanie minimalnego wynagrodzenia jest wymagane, wraz
ze szczegółowymi raportami.
• Rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zawierające dodatkowe
składniki płacy.

W PAKIECIE USŁUGI GRATIS
• Analiza i przygotowanie najbardziej odpowiedniego systemu
rozliczania czasu pracy kierowców dla przedsiębiorców.
• Zabezpieczenia przedsiębiorcy przed roszczeniami finansowymi
pracowników poprzez wdrożenie odpowiednich
zasad i procedur rozliczania czasu pracy.
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Koszt rozliczenia jednego kierowcy, za jeden miesiąc (kwota netto)

Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT.

Co wchodzi w zakres usług?
• Przygotowanie ewidencji czasu pracy kierowców w oparciu o dane cyfrowe lub wykresówki, ręczne wpisy,
karty drogowe, listy obecności, itp.
• Raporty związane z naruszeniami kierowców w zakresie czasu jazdy, przerw i odpoczynków oraz czasu
pracy kierowcy.
• Przygotowanie druków kar dyscyplinarnych dla kierowców.
• Rozliczenie podróży służbowych, krajowych i zagranicznych – wraz ze szczegółowym raportem.
• Rozliczenie płacy minimalnej dla poszczególnych krajów, gdzie wypłacanie minimalnego wynagrodzenia
jest wymagane, wraz ze szczegółowymi raportami.
• Rozliczenie wynagrodzenia kierowcy zawierające wszystkie wymagane przepisami prawa składniki.

Sczytywanie danych
• Sczytywanie danych z karty kierowcy dla stałych klientów w biurze Tacholab

bezpłatne

• Sczytywanie danych z karty kierowcy dla pozostałych klientów w biurze Tacholab

30 PLN

• Sczytywanie danych z tachografu dla stałych klientów z dojazdem do klienta w promieniu 15 km

50 PLN

• Wypożyczenie urządzenia TachoTerminal PRO2 dla stałych klientów (maksymalnie 5 dni)

bezpłatne

• Wypożyczenie urządzenia TachoTerminal PRO2 dla pozostałych klientów (maksymalnie 2 dni)

100 PLN

Do powyższych cen należy doliczyć 23% VAT.
Powyższa oferta ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu art. 66 §1 Kodeksu Cywilnego.

TACHOLAB Sp. z o.o.

ul. Estetyczna 4, 43-100 Tychy

tel.: +48 32 70 70 470

kom.: +48 661 268 777

mail: biuro@tacholab.pl

