
Mesačný poplatok

Cena GPS 

zariadenia

Aktivačný 

poplatok

Montáž                         

do vozidla

Mesačná platba          

za vozidlo

on-line lokalizácia

e-call / signal. nárazu

história jázd/deň
km z GPS

signalizácia odtiahnutia

                                                                                        on-line lokalizácia

e-call / signal. nárazu
kniha jázd
km z GPS

signalizácia odtiahnutia
služ./súkr. jazdy 

ident. vodiča cez Dallas / RFID

údaje z CAN/FMS zbernice

blueTooth

bezpečnostný balík

on-line lokalizácia
kniha jázd

km z tachometra

prepojenie s GARMIN konzolou 

ident. vodiča cez Dallas / RFID

údaje z CAN/FMS zbernice 

SW logistika
snímanie externých vstupov

on-line lokalizácia
kniha jázd

km z tachometra

vlastné lokality na mape 

ident. vodiča cez Dallas / RFID

plánovanie trás

snímanie ext. vstupov 

sonda na meranie hladiny nafty 

meranie kvality nafty

V cene mesačného poplatku je zahrnuté:

● Licenčné poplatky pre využívanie GOOGLE MAPS na lokalizáciu vozidla

● Licenčné poplatky pre zabezpečenie inštalácie GPS zariadení do vozidiel v zmysle platnej legislatívy

● Záručný servis GPS zariadení po dobu 24 mesiacov na území celej SR v zmluvných strediskách INFOCAR a.s.

● diaľková diagnostika GPS zariadení

● aplikácia pre smartphone (ANDROID a iOS)

platný od 1.1.2019

29,90 €

Finálna cenová ponuka je závislá od rôznych potrieb každého zákazníka a mnoho iných faktorov. Pre vypracovnie optimálneho a zároveň užitočného riešenia 

"šitého na mieru" , kontaktujte prosím naše obchodné oddelenie. Našich 20 rokov skúseností a vyše 25.000 inštalácii do automobilov Vám dáva istotu, že u 

nás GPS systém bezproblémovo funguje a Vy ako zákazník budete maximálne spokojný.                                                                                                                                    

Pre bezplatné otestovanie kontaktujte naše obchodné oddelenie. 

obchod@infocar.sk

osobné:      59,00 €            

nákladné:   88,00 €   

17,90 €

19,90 €
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AUTOMONITOR

149,00 € 29,90 €
osobné:      59,00 €            

nákladné:   88,00 €   

osobné:      96,00 €            

nákladné: 129,00 €    

nákladné: 169,00 €   699,00 €

Uvedené ceny sú bez DPH

199,00 € 13,90 €

29,90 €

NÁKUP ZARIADENIA PRE MONITOROVANIE VOZIDIEL V SLUŽBE AUTOMONITOR                                          
BEZ VIAZANOSTI

Služba Funkcie

Jednorázový poplatok / vozidlo

8,90 €

299,00 € 29,90 €
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AUTOMONITOR

● Upgrade a Update firmvéru

● Udržiavanie servisu 24/7 cez on-line zákaznícky portál 

www.infocar.sk

● Komunikačné poplatky bez roamingu
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