
Vážení zákazníci.
Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá sa týka KORONAVÍRUSU a vzhľadom na opatrenia, ktoré
prijala vláda SR, poskytovatelia služieb v oblasti tachografov, taxametrov a ostatných systémov
na adrese Stará Vajnorská 3 majú od 16.03.2020 pre verejnosť zatvorené až do odvolania vládou
SR. Ide o mimoriadnu situáciu s mimoriadnymi opatreniami a pokiaľ máte pokazený tachograf,
alebo pokiaľ skončila platnosť jeho overenia, tak podľa našich informácií v rámci SR by ste nemali
byť zo strany kontrolných orgánov sankciovaný podobne, ako v prípade skončenia platnosti STK a
EK. V prípade skončenia platnosti karty vodiča, alebo v prípade poškodenia tachografu je
potrebné si robiť ručné záznamy času jázd, prestávok, pohotovosti a ostatných prác až do
najbližšieho odstavenia motorového vozidla v mieste jeho základne. Na možnosť ďalšie jazdy bez
platnej karty vodiča sa informujte na ministerstve dopravy. Potvrdenie o neposkytnutí služby na
tachografy nie je možné vystaviť, keď že sú prevádzky pre verejnosť zatvorené. V prípade zmeny
sadzieb v taxametri, alebo v prípade jeho poškodenia Vás žiadame o trpezlivosť. V prípade otázok
a problémov týkajúcich sa sťahovania a vyhodnotenia dát z tachografov nám napíšte na
tamex@tamex.sk. Veríme, že sa v krátkej dobe situácia stabilizuje a po uplynutí 14-tich dní sa
poskytovanie služieb obnoví.

Za pochopenie prijatých opatrení Vám vopred ďakujeme. V Bratislave dňa 18.03.2020



Vážení zákazníci.

Vzhľadom na aktuálnu situáciu, ktorá sa týka KORONAVÍRUSU a vzhľadom na
opatrenia, ktoré prijala aj vláda SR, ako aj poskytovatelia služieb v podobných
odvetviach, pokiaľ sa situácia ohľadom šírenia tejto epidémie zhorší, tak od stredy
18.03.2020 budú uzavreté prevádzky na adrese Stará Vajnorská 3, kde sa poskytujú
služby ku tachografom a taxametrom. Služby, ktoré bude možné riešiť cez telefón
alebo internet budeme vybavovať priebežne vzhľadom na práceneschopnosť
niektorých zamestnancov. V súvislosti s danou situáciou Vás žiadame, aby ste ku nám
pristavovali vydezinfikované vozidlá a s vodičmi, ktorí posledných 21 dní neboli v
zahraničí. Týmito opatreniami Vás nechceme obmedzovať, ale považujeme za
nevyhnutné zabezpečiť ochranu zdravia našich zamestnancov, ich rodinných
príslušníkov a osôb, s ktorými prichádzajú do styku.

Za pochopenie prijatých opatrení Vám vopred ďakujeme.
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