
Auto na mapě
pro malé i velké firmy...

Okamžitý přehled
Přehledná aplikace
Úspora nákladů
Kvalitní zařízení

Ušetřený kilometr denně zaplatí náklady na aplikaci
Přehled o provozu firemních vozidel si díky vyspělé moderní technice může dovolit již každý podni-
katel. Nejen velké firmy, ale i živnostník tak může podnikat efektivně. Aplikace Auto na mapě nabízí 
okamžitý přehled o pozici vozidel, jejich stavu a rychlosti. Můžete tak svým zákazníkům předávat 
přesné informace o času dojezdu vašich pracovníků, kontrolovat časové harmonogramy a hlídat 
spotřebu. Auto na mapě je pomocník i v případě, kdy se vám nechce zdržovat s vypisováním 
knihy jízd na vaše firemní vozidlo, i když je jen jediné. Navíc i pro monitorovací jednotky lze využít 
službu bezpečnostního centra pro vyhledání vozidla na přání zákazníka. 
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ZAŘÍZENÍ pro využití služeb

* platí pro GSM/GPS autoalarm. Neplatí pro logistické jednotky.
** uvedené funkce související s ovládáním stavu a sledování historie událostí jsou dostupné pouze u autoalarmů.
Bezpečnostní komunikace jednotek je dostupná i v zahraničí. Na zákaznické lince lze za příplatek aktivovat online monitoring a knihu jízd i pro zahraničí (roaming).
Výše uvedené ceny jsou s DPH, při změně sazby DPH může dojít k odpovídající změně.

OCHRANA VAŠEHO VOZIDLA se zásahem

Popis
Auto v bezpečí

9 Kč/den
(270 Kč měsíc)

Auto na mapě
6 Kč/den

(180 Kč měsíc)

Auto s kontrolou
3 Kč/den

(90 Kč měsíc)
stálý dohled Tísňovou linkou Jablotron nad stavem vozidla ano * ne ne

okamžité informování kontaktní osoby při poplachu ano * ne ne

bezplatné odvolání výjezdu, pokud byl vyvolán nedopatřením ano * ne ne

trvalé monitorování funkčnosti systému ano * ne ne

výjezd při poplachu nebo na vyžádání ano * ne ne

on-line monitoring v mapovém podkladu s historií provozu ano ano ne

tvorba Knihy jízd pro měsíční vyúčtování ano ano ne

sledování najetých kilometrů, stavu tachometru a spotřeby ano ano ne

správa více vozidel a řidičů ano ano ne

e-maily s informací o událostech zdarma, 50 SMS za měsíc v ceně ano ano ano

aktualizace polohy s místopisem každou minutu ano ano ano

ovládání systému z internetové Samoobsluhy ano ** ano ** ano **

sledování historie událostí v internetové Samoobsluze ano ** ano ** ano **

asistence tísňové linky při ztrátě platební karty ano ano ano

rozšíření záruky na 5 let bezplatných oprav alarmu v servisním středisku Jablotronu ano ano ano

komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu v ceně služby ano ano ano

cena výjezdu při poplachu nebo na vyžádání 600 Kč * – –

Kontakt

JABLOTRON SECURITY a.s.
K Dubu 2328/2a
149 00 Praha 4
tel.: 800 800 522
zakaznicka.linka@jablotron.cz
www.bezpecnostnicentrum.cz

Službu AUTO NA MAPĚ lze využít jak u logistických 
jednotek, tak i u autoalarmů s GPS přijímačem. 
S autoalarmem získáváte automaticky možnost vyzkoušet 
si službu AUTO V BEZPEČÍ na 3 měsíce zdarma. C
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umožňuje monitoring a zabezpečení vozidla zá-
roveň. Přídavné detektory hlídají manipulaci např. 
odtah, krádež kol nebo rozbití okna či pohyb 
uvnitř. Při poplachu se odesílá SMS uživateli 
a Tísňová linka zajistí výjezd na vozidlo. Telefo-
nem nebo přes internet lze zjistit aktuální polohu 
nebo dálkově ovládat spotřebiče ve vozidle. 
Alarm střeží vybití a odpojení autobaterie, či upo-
zorní na nezamčené auto. Služba Auto v bezpečí 
je pro CA-1803 na 3 měsíce zdarma, poté lze 
využít kteroukoliv službu.

má robustní přitom jednoduchou konstrukci. Vše 
potřebné je v jednom obalu. Jednotku lze použít 
pro příležitostný monitoring pomocí autozásuvky 
nebo na trvalou instalaci se skrytým umístěním. 
Zahájení a ukončení jízdy detekuje integrovaný 
akcelerometr. Mobilním telefonem lze přepnout 
typ jízdy nebo řidiče. Můžete nastavit upozornění 
prozvoněním na zahájení jízdy nebo manipulaci 
s vozidlem. Jednotka se aktivuje se službou Auto 
na mapě.

je určena pro náročnější instalace jako jsou kami-
ony, stavební stroje, buňky a podobně. Zahájení 
a ukončení jízdy se provádí klíčkem zapalování, 
dostupné jsou dva vstupy pro sledování stavu 
(např. sype, míchá), vstup pro alarm a výstup 
pro ovládání spotřebičů. Identifi kace řidičů se 
provádí pomocí RFID čipu, připojit je možné pře-
pínač typu jízdy. Jednotka obsahuje další funkce 
jako je upozornění na dosažení max. doby jízdy, 
zaslání SMS při opuštění vymezeného sektoru, 
upozornění na zahájení jízdy a další. Jednotka se 
aktivuje se službou Auto na mapě.

GSM/GPS autoalarm CA-1803BT Logistická jednotka CU-07 Logistická jednotka CU-08
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