
ŽÁDNÝ 
STRACH

!

Dispečink 24h denně

Platební plán na míru

Neomezený přístup do systému

• Není třeba instalovat žádný nový software

• Přístup z jakéhokoliv počítače, smartphonu 
   nebo tabletu

• Okamžité zjištění aktuální pozice vozidla

• Záznam dat pro pozdější vyhodnocení

• Nastavení geozón různých rozměrů i tvarů

• Upozornění na překročení povolené rychlosti

UŽITEČNÉ INFORMACE
• Se sledovací jednotkou GPS (nainstalovanou a aktivo-

vanou), můžete mít nárok na až 40% slevu z vašeho 
pojistného - zeptejte se svého pojišťovacího agenta.

• TT RF (radiofrekvenční) karta (2ks) je součástí všech 
produktových balíčků obsahujících aktivní jednotku. 
Aktivuje a deaktivuje střežení vašeho vozu, a díky 
svým rozměrům (3x4cm) se dá zavěsit třeba na klíče.

• TT dispečink je v provozu 24 hodin denně, 7 dní v 
týdnu, 365 dní v roce.

• Měsíční poplatek za služby zahrnuje i 5 dotazů nebo 
poplachů na dispečink.

• Platební plán na míru – měsíčně nebo ročně (při uza-
vření smlouvy alespoň na 12 měsíců).

• TRUE TRAC s.r.o. také nabízí skvělé produkty pro 
fi remní vozový park. Pro další informace kontaktujte 
prosím našeho obchodního zástupce.

• Více informací o službách TT TRACKING naleznete 
na www.tt-tracking.com.

• V případě zcizení automobilu TT dispečer informuje 
policii a bezpečnostní agenturu a naviguje je k vozu.

SLEDUJTE
SVŮJ VŮZ ONLINE

Ukazatel pohybu

Označení vozu Poznávací značka

Aktuální pozice

GPS STŘEŽENÍ 
& ONLINE MONITORING VOZŮ

TRUE TRAC s.r.o., Dopraváků 723/1, 184 00 Praha 8
www.true-trac.com | info@true-trac.com | +420 255 779 955 SAFE SECURE ... SMART

UŠETŘÍTE AŽ 40% 
na pojištění vozu

Střežení & online monitoring 
vozů 24H DENNĚ

Klid na duši – ujistíte se, že jsou 
VAŠI DRAZÍ V POŘÁDKU i během 
cesty (nastavení geozón)

V případě zranění při nehodě 
OKAMŽITÉ PŘIVOLÁNÍ POMOCI 
(nástavba SOS)



TYP JEDNOTKY

Passive

VYBERTE si produktový balíček, který nejlépe VYHOVUJE VAŠIM POTŘEBÁM
POKRYTÍ ONLINE MONITORING TT PRODUKTOVÝ BALÍČEK CENA MĚSÍČNÍ POPLATKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Náklonový
senzor

1 999 Kč

a / nebo

 
Elektromagnetický

senzor 
2 666 Kč

Záložní baterie je již zahrnuta v ceně všech TT produktových balíčků.
Žádné skryté instalační a aktivační poplatky. Platíte jen cenu, kterou tu vidíte!

Všechny ceny jsou včetně DPH.
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Pasivní střežení (typ jednotky - Passive) = klient upozorní dispečink, že má podezření na neoprávněnou manipulaci se svým vozem 
Aktivní střežení (typ jednotky - Active) = jednotka okamžitě upozorní dispečink na neoprávněnou manipulaci s vozem (= nastartování nebo změna pozice bez použití RF karty – 2 ks součástí produktového balíčku)
Pokrytí CZ = střežení a online monitoring na území ČR
Pokrytí EU = střežení a online monitoring na území EU
Online monitoring ANO = neomezený přístup k online monitorovacímu systému  TT FASTTRAC (www.ttfasttrac.com) – aktuální pozice vozu, záznam dat pro pozdější vyhodnocení, geozóny atd.
SOS nástavba = citlivý G senzor, SOS tlačítko a obousměrný komunikační systém pro naléhavé situace (např. dopravní nehoda, napadení uvnitř vozu), lze přidat ke každému produktovému balíčku s aktivní jednotkou
Náklonový senzor = upozorňuje dispečink na neoprávněnou manipulaci s vozem (např. pokus o odtažení vozu nebo odcizení kol)
Elektromagnetický senzor = upozorňuje dispečink na neoprávněné narušení ultrazvukové ochrany vozidla

Nástavba na jakýkoliv produktový 
balíček obsahující aktivní jednotku

SAFE SECURE ... SMART


