VAŠE AUTO
POD KONTROLOU
… on-line sledování vozidel, elektronická kniha jízd
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Výhody námi poskytovaného řešení:
 m
 ontážní střediska po celé ČR - instalace přímo
u zákazníka

 m
 ožnost identifikace řidiče čipem

 d
 etailní mapové podklady - Google
(standard, satelit a 3D)

 e
 xport dat a knihy jízd do různých tiskových
formátů, včetně dodatečných úprav

 d
 ispečerský pohled - všechna vozidla v mapových
podkladech současně
 s polehlivé sledování spotřeby paliva a stavu palivové
nádrže
 v lastní aplikace pro chytré telefony
 v še jednoduše přístupné z Internetu a v několika
jazycích
 ž ádné dodatečné náklady
All4car s.r.o., Kloboučnická 23, 140 00 Praha 4
IČO: 24692743 DIČ: CZ24692743

 m
 ožnost rozlišení jízdy služební / soukromá

 o
 vozidle máte přehled i v zahraničí
 m
 ožnost odstavení / znehybnění vozidla
 o
 kamžitá lokalizace ukradeného vozu
 n
 ezanedbatelné slevy na pojistném
 m
 onitorování teploty nákladového prostoru
 s ystém zpřehledňuje provoz vozového parku,
eliminuje možnost zneužívání vozidla
Více informací na

www.all4car.cz

www.wifi4car.cz

Potřebujete mít neustálý
on-line přehled
o vašem vozidle?

Chcete mít nejmodernější
jednotku s možností
nadstandardních služeb?

Pořiďte si naši jednotku Basic

Pořiďte si naši jednotku STANDARD

 G
 PS / GSM satelitní on-line monitoring
vašeho vozu s bezplatnou aktualizací mapových
podkladů – využití map Google
 e
 lektronická kniha jízd s možností dodatečných
úprav, včetně exportu do různých tiskových
formátů
 r ozlišení jízd soukromá / služební přímo ve
vozidle, přes zabudovaný přepínač
 z nehybnění vozidla na dálku
 W
 aypoint - prostřednictvím nastavení bodů
zájmů lze sledovat například dosažení či
překročení dané lokality, rychlosti apod.
(možnost využití i jako jednoduchého alarmu)
 s nížení firemních nákladů na vozový park
a nezanedbatelné slevy na havarijním pojištění

+ navíc k jednotce BASIC:
 s ledování spotřeby paliva a stavu palivové
nádrže
 identifikace řidičů pomocí čipů DALLAS
 m
 onitoring napětí akumulátoru ve voze
 S
 MS ovládání dvou zařízení (např. automatické
otevření dveří, spuštění sirény apod.)
 funkce pager - možnost napojení na alarm
vozidla
 c rash funkce – informování v případě nehody
 n
 ouzové tlačítko PANIC uvnitř vozu
 s tatistické údaje o provozu vozidla (údaje
o rychlostech, časové prodlevy, motohodiny…)

jen za 2990

Kč

jen za 3990

Kč

měsíční paušál za on-line sledování v

ČR 200 Kč
měsíční paušál za on-line sledování v EU a Švýcarsku 290 Kč
Měsíční paušály jsou bez jakéhokoliv limitu na ujeté kilometry a zahrnují veškeré námi poskytované služby
– neplatíte již nic navíc!
1/ externí akumulátor

450 Kč

2/ sada na odpojení

650 Kč

3/ přepínač typu jízdy

100 Kč

4/ čtečka čipů

350 Kč

5/ identifikační čip

120 Kč

6/ externí teploměr

400 Kč

Doplňková zařízení:

prodloužení doby fungování jednotky o cca 10 hod po odpojení akumulátoru vozu
nutné k funkci znehybnění vozidla na dálku

nutné k funkci rozlišení typu jízdy soukromá / služební
nutné k funkci identifikace řidičů

nutné k funkci identifikace řidičů, pro každého řidiče je nutný min. 1 čip			
nutné v případě požadavku na sledování teploty nákladu

7/ crash senzor

1000 Kč

8/ LV-CAN převodník

2990 Kč

nutné v případě požadavku na informování v případě nehody
nutné k propojení jednotky Standard s počítačem vozidla (spotřeba paliva)

Instalace monitorovacích jednotek do vozidel provádíme přímo u zákazníka – nemusíte
ztrácet čas přistavováním vašeho vozidla do servisu. Cena za instalaci se pohybuje od 800 Kč do 1450 Kč,
v závislosti na typu vozidla a požadovaném doplňkovém zařízení.
Všechny uvedené ceny jsou bez DPH.

