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GPS satelitní vyhledávací zařízení

ZDARMA

Carlocator – záchranné lano
pro Vaše auto!
Pojistěte si u nás vozidlo a vyhledávací zařízení
CarLOCATOR dostanete zdarma.
Naše pojištění Vás chrání v případě odcizení vozidla.
Pokud CarLOCATOR nenajde Vaše auto, vyplatíme
Vám 20% z obecné ceny vozidla v okamžiku pojistné
události.

Co je CarLOCATOR?

Co je CarLOCATOR?

Jaká vozidla je možné pojistit?

CarLOCATOR je unikátní satelitní vyhledávací zařízení velikosti většího mobilního telefonu, které nevyžaduje instalaci
do vozidla.
Protože je CarLOCATOR napájen vlastními bateriemi,
stačí, když jej jednoduše skryjete na vhodné, utajené místo
ve vozidle a Vaše vozidlo tak máte pod dohledem. Žádná
složitá instalace. Žádné riziko ztráty záruky na vozidlo.
CarLOCATOR lze umístit kamkoliv – do čalounění, sedadla,
dveří, zavazadlového i motorového prostoru.

• všech výrobních značek
• do 3500 kg celkové hmotnosti
• do 1 500 000 Kč pořizovací ceny (bez DPH u plátců)
• s platným technickým průkazem a registrační značkou

Jak CarLOCATOR pracuje?
Většinu času spí, a tak šetří baterie. Několikrát denně se

však vzbudí, aby zjistil, jestli není vyžádána jeho poloha nebo
režim vyhledávání. Jedenkrát týdně Vám dá CarLOCATOR
vědět, že žije a odešle Vám zprávu s aktuální polohou, stavem
kreditu na SIM kartě, stavem napětí baterie a teplotou.

V případě odcizení vozidla (anebo v jiných případech, kdy
si to budete přát) stačí, když odešlete jednoduchý SMS
povel „vyhledávání“ a CarLOCATOR začne hlásit svou
polohu. Tu si můžete promítnout na počítači, smartphone,
anebo ji rovnou nahlásit policii.
CarLOCATOR dostanete připravený k použití, s bateriemi
a předplacenou SIM kartou.
Součástí je internetový obslužný profil pro snadné nastavení
a s podporou dispečinku v případě nouze.
Životnost baterií CarLOCATORu je plánována na 3 roky při
doporučeném nastavení. Pracovní cykly CarLOCATORu
jsou však programovatelné. Přístroj se může probouzet
častěji denně, pak jen baterie vydrží kratší dobu.

• pojištění pro případ odcizení vozidla vybaveného
vyhledávacím zařízením CarLOCATOR
• pojištění na dobu 36 měsíců

Pořizovací/obecná cena vozidla v Kč
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