
Rypin, dnia 27.08.2021

Umowa licencyjna na programy i dokumentację do dekoderów serii TS, T, F

– Program i sprzęt został wykonany z należytą starannością oraz przetestowany na 
różnorodnych systemach DCC oraz w różnych lokomotywach. Nie można jednak 
wykluczyć, że zawiera błędy a uwzględniając fakt, że oprogramowanie do zastosowań 
niekomercyjnych jest bezpłatne autor nie bierze odpowiedzialności za ewentualne szkody 
wyrządzone przez program lub sprzęt.

– Program w wersji demo może być używany do celów komercyjnych i niekomercyjnych.
– Zabrania się jakiejkolwiek modyfikacji kodu programu bez uzgodnienia z autorem.
– Rysunki PCB objęte są ochroną prawną i mogą być wykorzystane tylko na własne potrzeby. 

Użycie ich w celach komercyjnych wymaga zgody autora rysunków.
– Zezwala się na wykonanie PCB według własnych rysunków i sprzedaż ich z 

oprogramowaniem w wersji demo.

Jedynym ograniczeniem wersji demo do v4.2 jest brak możliwości zmiany adresu dekodera. Dla 
oprogramowanie od 4.3 zakres adresów jest ograniczony do 3...6.
Przypisanie adresów:

Numer zestawu
dźwięków

Baza dźwięków Adres

1 Parowóz BR01, 44, 50, 52, 93, 77 4

2 Spalinowóz BR218, 216, 232 5

3 Elektrowóz ES64 „Husarz/Taurus” 6

4 EZT 1099 6

5 Elektrowóz CT 6

6 Spalinowóz CT 5

7 GP38 5
Można więc posiadać dowolną liczbę dekoderów z tym, że w jednej chwili, na jednej centralce, 
można używać maksymalnie trzech, każdy z innym zestawem dźwięków.
Pełną wersję programu można otrzymać po uiszczeniu niewielkiej opłaty, która jest zależna od 
liczby zakupionych licencji.
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Cennik

Tabela opłat za program w pełnej wersji:
Nazwa programu Cena

1-2 szt 3-5 szt 6-10
szt

11-99
szt

100-
999 szt

Bez
ograniczeń

Kody źródłowe

TS.f091-i256 50,00 zł 40,00 zł 35,00 zł 30,00 zł 25,00 zł 20 000,00 zł * 160 000,00 zł *

Tabela opłat za PCB, elementy:
Nazwa

projektu
Wersj

a
KIT'u

Cena

1-2 szt 3-5 szt 6-7 szt 8-9 szt >10 szt

TS.f091 ver 
C5

A 20,00 zł 18,00 zł Wycena indywidualna

TS.f091 ver 
C5

B - - - - -

TS.f091 ver 
C5

C - - - - -

TS.f091 ver 
C5 Plux22

D 200,00 zł 190,00 zł 180,00 zł 170,00 zł Wycena indywidualna

TS.f091 ver 
C5 przewody

D 210,00 zł 200,00 zł 190,00 zł 180,00 zł Wycena indywidualna

TS.f091 ver 
C5 wtyk 8-pin
na 
przewodach

D 220,00 zł 210,00 zł 200,00 zł 190,00 zł Wycena indywidualna

E Od 150zł Wycena 
indywidualna

Wycena indywidualna

A - płytka drukowana.
B - płytka + elementy.
C - Usługa montażu dekodera w wersji B.
D = A+B+C. Wersja D zawiera program bez ograniczeń związanych z adresem dekodera.
E - Usługa montażu dekodera w lokomotywie zależy od wielu czynników i jest ustalana 
indywidualnie.
Dopłata za dekoder z Plux22 na kabelku +10zł. Dekoder z samymi przewodami (bez wtyku) -10zł.
Dekodery składane są na zamówienie dlatego nie są przyjmowane zwroty zgodnie z 
Dz.U.2020.0.287 t.j. - Ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta
Art. 38. prawa konsumenta: Wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem 
przedsiębiorstwa lub na odległość punkt 3 o brzmieniu „w której przedmiotem świadczenia jest 
rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca 
zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb”.
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Tabela opłat za dokumentację:
Nazwa projektu Pliki produkcyjne (Gerbery) 

bez prawa do dalszego rozpowszechniania,
odsprzedaży plików

Pliki źródłowe (Protel99)
z prawem do modyfikacji i sprzedaży

TS.f091-i256 1 000,00 zł * 20 000,00 zł *
- cena rośnie z dnia nadzień w miarę rozwoju oprogramowania dlatego o aktualną proszę pytać tel: 22-690-
0610 lub e-mail: es2@ep.com.pl.

PROMOCJA!
Po nagraniu filmu (minimum 1 minuta) pokazującego możliwości dekodera prezentowanego na 
https://www.youtube.com/playlist?list=PLdtkbzWTUVMnZ2jXBTlUOCr3YxpOcwcIB i umieszczeniu go na YouTube,
ze zgodą na wykorzystanie w materiałach promocyjnych lub udostępnienie filmu (kontakt es2@ep.com.pl), zakup 
kolejnego dekodera tego samego typu lub tańszego (dźwięki mogą być inne) z rabatem 30%. Zakup dwóch dekoderów i
nagranie dwóch filmów, pozwala na zakup dwóch dekoderów w promocyjnej cenie. 
Przy zakupie trzech dekoderów wysyłka gratis!
Promocja dotyczy nowych jak i poprzednich klientów. Promocja do wyczerpania zapasów dlatego przy zakupie proszę 
deklarować nagranie filmu.
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