
Auto v bezpečí
je, když máte...

Maximálně účinný autoalarm
Profesionální montáž
Nepřetržitý dohled
Čistou hlavu a komfort

Auto v bezpečí nestojí denně víc než vaše noviny
Zabezpečení je zpravidla investicí na celou dobu životnosti vozidla. Proto je důležité vybírat spolehlivý 
výrobek s maximální účinností. Mimo to je pro moderní vozy důležité, aby instalaci provedl skutečný 
odborník, který poradí s optimální sestavou. Alarm by měl nejen hlídat vozidlo, ale i zpříjemnit jeho uží-
vání. Proto by měl mít funkci upozornění, pokud jej zapomenete zamknout, info o slabém akumuláto-
ru, protože svítí světla a nebo, že je vozidlo odtahováno, což nemusí být jen při krádeži, ale třeba pro-
blém špatného parkování. A co v případě narušení? Alarm sice ihned oznámí problém, ale máte vždy 
čas k vozidlu běžet a jste stále v jeho dosahu? A pokud se jedná o vozidlo manželky, nemáte strach 
o její bezpečnost? V takovém případě pro ochranu vašeho vozu nabízíme službu Auto v bezpe čí, 
kde reakci na poplach a zajištění vozu proti jeho odcizení nebo výraznému poškození zajistí 
skuteční profesionálové. 
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JABLOTRON SECURITY a.s.
K Dubu 2328/2a
149 00 Praha 4
tel.: 800 800 522
zakaznicka.linka@jablotron.cz
www.bezpecnostnicentrum.cz

S montáží GSM/GPS autoalarmu JABLOTRON dostáváte 
automaticky možnost vyzkoušet si službu AUTO 
V BEZPEČÍ na 3 měsíce zdarma. Zcela bez závazku se tak 
můžete přesvědčit, co znamená pocit skutečného bezpečí...

Kvalitní
autoalarm

Profesionální
montáž

Nepřetržitý
dohled

Zásah při 
poplachu

OCHRANA VAŠEHO VOZIDLA se zásahem

* 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.

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 * – –
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