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Všechny uvedené ceny jsou bez DpH.
Cena za demontáž jednotky, případně následný odprodej je řešen individuálně. bližší informace na dotaz.
*) Jedná se o on-line monitoring vozidel ve všech zemích evropské unie a Švýcarska. 

názeV Cena Cena instalaCe  Ceny měsíčníCH možné DoplňkoVé 
JeDnotky   Do VoziDla pauŠálů zařízení

BAsic 2990 kč od 900 kč on-line čR: 200 kč 1, 3

stArt 3290 kč od 900 kč on-line čR: 200 kč 1, 2, 3   on-line eu*: 290 kč 

   on-line čR: 200 kč 
stAndArd 3990 kč od 900 kč on-line eu*: 290 kč 1, 2, 3, 4, 5, 9 
   on-line svět: 490 kč 

Profi 4990 kč od 1200 kč on-line čR: 200 kč 1, 2, 3, 4, 5,
   on-line eu*: 290 kč 6, 7, 8

   dispečink aktiv 
1, 2, 3, 4, 5,

 
nonstoP 8490 kč od 2000 kč  nonstop security: 350 kč  

9, 10, 11secure    + příplatek za on-line čR: 150 kč 
    + příplatek za on-line eu*: 300 kč 

MoBilní 4490 kč – on-line čR: 200 kč –jednotkA

   bez měsíčního paušálu: 0 kč 
1, 2, 8PAsive od 2000 kč od 800 kč dispečink passive

   nonstop security: 150 kč 

Wifi do AutA 3990 kč od 1500 kč měsíční Fup 10 Gb: 399 kč –   měsíční Fup 30 Gb: 555 kč 

číslo DoplňkoVé zařízení Detailní popis Cena 

 1 externí akumulátor prodloužení doby fungování jednotky
   o cca 10 hod po odpojení akumulátoru vozu 450 kč

 2 sada na odpojení nutné k funkci znehybnění vozidla na dálku 650 kč

 3 přepínač typu jízdy nutné k funkci rozlišení typu jízdy soukromá / služební 100 kč

 4 čtečka čipů nutné k funkci identifikace řidičů 350 kč

 5 identifikační čip nutné k funkci identifikace řidičů, pro každého řidiče je nutný min. 1 čip 120 kč

 6 io převodník Can bus nutné k propojení jednotky profi s počítačem vozidla (vybrané vozy) 4500 kč

 7 externí teploměr nutné v případě požadavku na sledování teploty nákladu 400 kč

 8 crash senzor nutné v případě požadavku na informování v případě nehody 1000 kč

 9 lV-Can převodník nutné k propojení jednotky standard s počítačem vozidla (spotřeba paliva) 3500 kč

 10 náhradní bezdrátový čip nostop security - náhradní bezdrátový čip pro odkódování vozidla 450 kč

 11 bezdrátová „kalkulačka“ nostop security
    - bezdrátová kalkulačka k odkódování vozidla a ovládání systému 1500 kč


