SYSTEM
PARKINGOWY
Came
PS Barcode

Rozważasz zakup
SYSTEMU
PARKINGOWEGO
dla Swojego
hotelu?

Wybierz CAME!

OBSŁUGA
KART
UNIQUE

BILETY KARTONIKOWE

DOWOLNY
SZLABAN

Obsługa kart w najpopularniejszym standardzie
w Polsce.

Elegancki bilet wydrukowany na twardym papierze.

Wykorzystaj istniejący
szlaban lub wybierz nowy
z szerokiej oferty Came.

CZYSTY
PARKING

DOWOLNY
DOMOFON

BEZ
UKRYTYCH
KOSZTÓW

Zużyte bilety są wciągane
do terminala.

Zamontuj istniejący
domofon w terminalu lub
wybierz nowy z szerokiej
oferty Came.

Płacisz tylko raz w chwili
zakupu.

DWA LATA
GWARANCJI

BEZ
SERWERA

Standardowa dwuletnia
gwarancja Came.

Wykorzystaj Swój komputer do zarządzania
systemem parkingowym.

BEZ
DODATKOWEJ KASY

RAPORTY

PO POLSKU

SZYBKI
SERWIS

Wykorzystaj Swój system
do wystawiania faktur lub
paragonów.

Sprawdź ile pojazdów
i jak długo korzysta
z parkingu.

Oprogramowanie
w języku Polskim,
za darmo na zawsze.

W razie problemów
pomoże Diler Came,
na pewno jest także
i w Twoim mieście.

Naprawy gwarancyjne
Data przyjęcia

Data wydania

Zakres naprawy

Podpis i pieczęć serwisu

24 24
Jakość i Moc pod kontrolą 24 miesięcznej gwarancji

data wykonania przeglądu oraz pieczęć autoryzowanego
Partnera CAME POLAND Sp. z o.o. uprawniające
do przedłużenia gwarancji o kolejne 12 miesięcy

Zainstalowane akcesoria
L.p.

KARTA
GWARANCYJNA

24

Gwarancja ważna
tylko przy zastosowaniu
akcesoriów CAME!
Jakość i Moc
pod kontrolą
24 miesięcznej
gwarancji

Opis

Ô Automatyka do bram:

- przesuwnych
- skrzydłowych
- garażowych
- furtek

nazwa produktu

Ô Drzwi automatyczne
CAME POLAND Sp. z o.o.
ul. Annopol 3, 03-236 Warszawa
www.came.pl e-mail: info@came.pl

Ô Szlabany
Ô Blokady parkingowe
Ô Sterowania Radiowe

numer karty gwarancyjnej

Ô Domofony i videodomofony

Doświadczenie inżynierów Came pozwoliło na
zaprojektowanie systemu parkingowego idealnie
wpisującego się w potrzeby hoteli.
Daje on możliwość wykorzystania już istniejącej
infrastruktury jak szlabany, domofony, karty dostępu,
komputer, kasa ﬁskalna, drukarka co zdecydowanie
zmniejsza nakłady inwestycyjne.
Dzięki skali produkcji – systemy Came działają na
całym świecie – udało się obniżyć cenę systemu nie
rezygnując z zastosowania w urządzeniach podzespołów najwyższej jakości i trwałości.
Terminal wjazdowy wydaje bilety kartonikowe, które
są trwalsze i bardziej eleganckie niż cienkie bileciki

z rolki. Łatwiej je także włożyć do terminala wyjazdowego a wykorzystane bilety pozostają w nim nie
zaśmiecając otoczenia. Dzięki temu dobre wrażenia
Gości hotelowych zaczynają się już od wjazdu na
parking.
Maksymalne uproszczenie systemu sprawia, że jego
obsługa jak np. dołożenie biletów lub usunięcie
zużytych jest szybka i sprawna co na pewno docenią
pracownicy.
Prostota i elegancja, dopracowane szczegóły,
dyskretne kolory oraz intuicyjna obsługa – ten opis
doskonale oddaje charakter urządzeń Came. Pamiętaj,
że system parkingowy będzie to pierwsza i ostatnia
rzecz z jakiej gość skorzysta w Twoim hotelu.

Twój partner
Came:

Sugerowana cena*
za zestaw urządzeń:

*Cena zestawu obejmuje dwa terminale, centralę,
oprogramowanie, czytnik kart i skaner biletów.
Podana cena nie stanowi oferty handlowej
w rozumieniu art. 66, ust. 1 Kodeksu Cywilnego.

