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Az ITS Protection Kft -  2022.09.01-től eszköz és szolgáltatások érvényben lévő lista árai nem tartalmazzák a mindenkor érvényes 
ÁFA összegét és visszavonásig érvényes. 

Alap eszközök  Nettó listaárak 

OBU/szivargyújtós (3,5 tonna fölötti e-útdíj bevalláshoz) 24.990 HUF / jármű 

smart OBU/szivargyújtós (3,5 tonna fölötti e-útdíj bevalláshoz) 28.990 HUF / jármű 

ITS OBD járművővető alapeszköz  25.990 HUF / jármű 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

ITS Basic járműkövető alapeszköz 27.000 HUF / jármű 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

ITS Optimum járműkövető alapeszköz (integrált can modul) 47.000 HUF / jármű 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

ITS Optimum+ járműkövető alapeszköz (integrált, emelt can modul) 66.000 HUF / jármű 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

ITS PRO járműkövető alapeszköz (CAN/FMS adatok kiolvasásával)  55.000 HUF / jármű 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

ITS PRO BLE járműkövető alapeszköz (CAN/FMS adatok kiolvasásával)  69.000 HUF / jármű 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

  

Kiegészítő eszközök Nettó listaárak 

ITS CAN modul (kiegészítő Basic alapeszközhöz) – fogyasztás, üa.szint, fordulatszám,  
km óra, sebesség, ajtónyitások, esetenként gázpedál állás, olajnyomás  

25.000 HUF / db 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

ITS CAN DTC modul (kiegészítő Basic alapeszközhöz) - ITS CAN modul tudáson felül: 
hibakódok olvasása és törlése) 

29.000 HUF / db 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

ITS CAN+ modul (kiegészítő Basic alapeszközhöz) - ITS CAN modul tudáson felül: 
hibakódok, komforteszközök, kiegészítők használata, stb.) 

39.000 HUF / db 
(bérleti konstrukcióban is elérhető) 

Indításgátló modul (3,5 t alatti járműveknél) 3.000 HUF / db 

RFID gépjármű vezető azonosító modul (akár meglévő RFID azonosítóhoz is) 10.000 HUF / db 

NFC gépjármű vezető azonosító modul (akár meglévő NFC azonosítóhoz is) 10.500 HUF / db 

RFID/NFC azonosító (passzív, elem mentes) kártya/tag/matrica 1.000 HUF / db 

Hőmérő szenzor (vezetékes) 6.000 HUF / db 

Hőmérő szenzor BLE (ELA vezeték nélküli – nagy )  15.500 HUF / db 

Hőmérő szenzor BLE (ELA vezeték nélküli – nagy EN12830 szabvány)  17.900 HUF / db 

Hőmérő szenzor BLE (ELA vezeték nélküli – nagy, külső mérőfej 1m kábel)  35.900 HUF / db 

Hőfok és páratartalom mérő szenzor BLE (ELA vezeték nélküli) 21.000 HUF / db 

Hőfok és páratartalom mérő szenzor BLE (EYE senzor - vezeték nélküli) 15.900 HUF / db 

Azonosító szenzor BLE (EYE beacon- vezeték nélküli) 13.900 HUF / db 

Azonosító szenzor BLE (ELA - vezeték nélküli, nagy) 13.300 HUF / db 

Azonosító szenzor BLE SLIM (ELA - vezeték nélküli, vékony) 11.300 HUF / db 

Azonosító szenzor BLE LITE (ELA - vezeték nélküli, vékony, cserélhető akku) 14.300 HUF / db 

Fénymennyiség és hőmérséklet mérő szenzor (ESCORT - vezeték nélküli, 
nagy) 

29.900 HUF / db 

E-Can modul (Can sniffer - galvanikus kötés nélküli CAN/FMS kapcsolódáshoz) 8.000 HUF / db 

Hivatali/Magán fizikai kapcsoló 2.000 HUF / db 

Pánik gomb 2.000 HUF / db 

Kapacitív szonda 1 méter kivitel (ESCORT - vezetékes) 33.000 HUF / db 

Kapacitív szonda 1 méter kivitel BLE (ESCORT - vezeték nélküli) 37.000 HUF / db 

Kapacitív szonda toldó elem (1 méteres) 21.900 HUF / db 

Tank lezáró elem 5.000 HUF / db 

Raktérnyitás szenzor (vezetékes, kicsi)  5.000 HUF / db 

Raktérnyitás szenzor (vezetékes, nagy) 8.000 HUF / db 

Raktérnyitás szenzor BLE (ELA - vezeték nélküli, kicsi)  5.000 HUF / db 

Raktérnyitás szenzor BLE (EYE senzor - vezeték nélküli) 15.900 HUF / db 

Leakasztás figyelő szenzor (automata tengelyszám) 10.000 HUF / db 

JDB Box (tengelyszám állító és visszajelző modul) 10.000 HUF / db 
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Szerelési munkálatok megnevezése Nettó listaára 

Járműkövető alapeszköz beszerelés 12.000 HUF / jármű 

Járműkövető alapeszköz átszerelés (ki+be egyszerre) 14.000 HUF / jármű  

Járműkövető alapeszköz kiszerelés 8.000 HUF / jármű  

CAN/FMS modul beszerelés 2.000 HUF / jármű 

CAN/FMS modul utólagos beszerelés (bp-en kívül +kiszállási díj) 4.000 HUF / jármű 

Indításgátló modul beszerelés  4.000 HUF / db 

Indításgátló modul beszerelés (magas értékű jármű esetén) 7.000 HUF / db 

RFID/NFC gépjármű vezető azonosító modul beszerelés 2.000 HUF / db 

Közelítőkártyás modul beszerelés 3.000 HUF / db 

Hőmérő szenzor beszerelés (vezetékes) 8.000 HUF / db 

Kapacitív szonda beszerelés 12.000 HUF / db 

Kapacitív szonda toldás  2.000 HUF / db 

Hivatali/magán kapcsoló beszerelés  2.000 HUF / db 

Pánik gomb beszerelés 2.000 HUF / db 

Billentés, segédhajtás kötés (egyéb szenzor kötés) 2.000 HUF / db 

Raktér szenzor beszerelés (vezetékes, tehergépkocsi esetén) 8.000 HUF / db 

Raktér szenzor beszerelés (vezetékes, pótkocsi esetén) 14.000 HUF / db 

Leakasztás figyelő szenzor szerelés (automata tengelyszám) 3.000 HUF / db 

JDB Box szerelés (tengelyszám állító és visszajelző modul) 2.000 HUF / db 

Kiszállási díj (Budapesten kívül) 130 HUF / km  

Kiszállási díj Budapesten 3.500 HUF / alkalom  

 
Alap és kiegészítő szolgáltatások Nettó listaára 

ITS GPS rendszerhasználat szolgáltatási díj belföldi követésre 
- 36 hónapra 
- 24 hónapra 
- 12 hónapra 
- szezonálisan (minimum 120 nap) 

 
2.250 HUF/ hó / jármű 
2.500 HUF/ hó / jármű 
2.750 HUF/ hó / jármű 
3.250 HUF/ hó / jármű 

Belföldi szolgáltatás nemzetközi kiterjesztése (EU roaming) 2.000 HUF / hó / jármű 

GO+ okostelefon hozzáférés – e-menetlevél, parkolás kontrol, céges/magán 
státusz, stb. (az applikáció használatához minimum 1 jármű + 1 járművezető token szükséges) 

300 HUF / hó / token 

GO+ okostelefon hozzáférés – e-űrlap, messenger, e-menetlevél, parkolás 
kontrol, céges/magán státusz, stb. (az applikáció használatához minimum 1 jármű + 1 
járművezető token szükséges) 

800 HUF / hó / token 

Hőmérséklet, páratartalom mérés 500 HUF / hó / jármű 

CAN/FMS alapadatok szolgáltatása  500 HUF / hó / jármű 

Bővített CAN adatok szolgáltatása (ITS CAN+ modul esetén) 800 HUF / hó / jármű 

Tachográf adatok megjelenítése (gépjármű vezető azonosítás + 
státuszok) 

600 HUF / hó / jármű 

Tachográf adatok megjelenítése és távoli letöltése  1.200 HUF / hó / jármű 

E-parkolás kényelmi díj 75 HUF / parkolás 

E-útdíj bevallás díjmentes 

Útvonal/járattervező modul  1.000 HUF / hó / jármű 

ITS Route and Plan (útvonal tervező - integrált PTV navigáció, aktuális 
közlekedési információval, TOM TOM térképpel) 

alábbi lista alapján 

  PTV app. bérlet (amig a licence tart, addig lehet használni a 
programot) 

4.200 Ft / hó 

  PTV app. bérlet (amig a licence tart, addig lehet használni a 
programot) 

25.900 Ft / 12 hó 

  PTV app vásárlás (élethossz használat, futamidő térképfrissítéssel) 55.000 Ft / 12 hó 

  PTV app vásárlás (élethossz használat, futamidő térképfrissítéssel) 74.500 Ft / 24 hó 

  PTV app vásárlás (élethossz használat, futamidő térképfrissítéssel) 94.000 Ft / 36 hó 
       


