SATELITNÍ DOHLED VOZU
BEZ SMLOUVY A ZÁVAZKU
JEN V MAMA CAR NYNÍ ZDARMA
Mějte své nové auto stále po dohledem s MAMA CAR AUTODOHLED
Systém je určen především pro soukromé vozy, protože nemusíte sepisovat žádné
smlouvy a k ničemu se nezavazujete. Má jednoduché ovládání přes internet a všechny
potřebné funkce jako neomezený dohled vozu on-line, alarmy při krádeži nebo
odtahování, historii pohybu, případně knihu jízd pro podnikatele. Řešení, které bylo
dostupné dosud jen firmám si nyní můžete dovolit i vy. Zařízení jsou montována
nastavená včetně kompletní roční služby. Zařízení si pouze zaregistrujete pomocí
aktivačního kuponu přímo na stránkách www.mamacar.cz a zvolíte si vlastní tajné heslo.
* Zařízení včetně služby můžete získat zdarma k nákupu vozu při financování.
Zeptejte se našich pracovníků na bližší podmínky a funkce systému.
Cena montáže je 1000 Kč. Slevy a akce se nesčítají.

WWW.MAMACAR.CZ/ZABEZPEČENÍ

MAMA CAR AUTODOHLED pracuje na principu sledování vozidel pomocí GPS/GSM technologie.
Jednotka, která je skrytě umístěna ve voze, monitoruje polohu, rychlost, čas a další hodnoty. Po přihlášení
do systému s vaším heslem (pomocí internetu nebo mobilu) pak můžete tyto údaje neomezeně
sledovat. V případě alarmu vás jednotka okamžitě informuje na telefon nebo email. Přihlášení do
systému probíhá přes stránky www.mamacar.cz. Se stejnými údaji můžete sledovat váš vůz i pomocí
mobilní aplikace na telefonech se systémem Android.

SATELITNÍ DOHLED VOZU


Kontrola pohybu vašeho vozu v reálném čase kdekoliv v ČR nebo Evropě.



Naprostá anonymita. Přístup ke sledování vozu má pod svým heslem pouze majitel.



Přístup do aplikace je možný odkudkoliv přes internetový prohlížeč, nebo přes Android aplikaci.



Množství volitelných služeb, které si nastavujete libovolně, dle vašich potřeb.



Hlídání opuštění nastavené pozice vozu (např. při parkování na nebezpečném místě).



Hlídání pohybu nenastartovaného vozu, při krádeži, při odtahu vozu.



V kombinaci s pojištěním vozu nulové náklady na provoz zařízení (sleva na pojistku až 12 %).



Jistota, že máte vůz 24 hodin pod kontrolou.

DOPORUČENÉ CENY
MAMA CAR AUTODOHLED - FLEET
Satelitní jednotka: 7490 Kč
Tato jednotka umožňuje rozšířený dohled nad vozidlem s možností sledování jak na internetu tak na
mobilní aplikaci včetně aktivace alarmů. Je možné měnit interval sledování i délku historie, po kterou
budou polohy vozidla archivovány. Rozdíl oproti verzi BASIC je možnost tvorby knihy jízd a možnost
aktivace alarmu při odtahování vozidla. (Cenový rozdíl je jen v jednotce, služba je ročně totožná)
Kompletní roční poplatek: 1800 Kč (obsahuje již všechny poplatky)

MAMA CAR AUTODOHLED - BASIC
Satelitní jednotka: 6490 Kč
Tato jednotka umožňuje základní dohled nad vozidlem s možností sledování jak na internetu tak na
mobilní aplikaci včetně aktivace některých alarmů. Je možné měnit interval sledování i délku historie po
kterou budou polohy vozidla archivovány. Rozdíl oproti verzi FLEET je absence digitálního vstupu pro
knihu jízd a alarm odtahování.
Kompletní roční poplatek: 1800 Kč (obsahuje již všechny poplatky)
Ceny jsou uvedeny včetně DPH.

MAMA CAR a.s.
Kunratická spojka 1169/1, Praha 4

www.mamacar.cz/zabezpečení

800 50 00 50

