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OFERTA #3
LOKALIZATOR GPS
Kontakt:
E-MAIL

KONTAKT@DRIVEOO.PL

Pozycja
LOKALIZATOR OBD
pozycja GPS

pokonany dystans GPS

prędkość GPS

czas jazdy

pokonana trasa

Abonament PL / miesiąc

Cena netto

Cena brutto

1 x 339.00

1 x 416.97

Łącznie

416.97zł

1mc x 23.00

1mc x 28.29

mapa OpenStreetMap

Informacje
- płatność za urządzenia za pobraniem lub przedpłata
- abonament płatny do 5 dni po montażu

Urządzenie ustawione i gotowe do pracy, wystarczy wpiąć w gniazdo OBDII
w samochodzie(najczęściej pod kierownicą).
Abonament UE płatny dodatkowo 1mc x 8.00 netto (9.84 brutto)
Lokalizator GPS to nie system antykradzieżowy, nie zapewni Ci ochrony przed kradzieżą samochodu.

Zainteresowała Ciebie oferta?
Odpisz na e-mail!
www.driveoo.pl
kontakt@driveoo.pl

www.driveoo.pl

Informacje o systemie
- wraz z urządzeniem otrzymasz krótką instrukcję na temat wybranego lokalizatora gps oraz dane do logowania w
systemie Driveoo
- system dostępny jest poprzez przeglądarkę internetową online 24/7
- jeżeli będziesz posiadał więcej niż jeden pojazd to wszystkie będą podpięte pod to samo konto użytkownika
- mapa na których będzie wyświetlać się trasa to OpenStreetMap
- system umożliwia:
- podgląd pojazdu na mapie wraz z pokonaną trasą i czasem jazdy
- podgląd wszystkich pojazdów na mapie grupy
- statystyki miesięczne pojazdu
- generowanie raportów i wykresów
- kalendarz zdarzeń
- przeglądanie tras wstecz do 3 miesięcy
- udostępnianie podglądu trasy pojazdu
- API do korzystania przez giełdy transportowe
- do korzystania z systemu zalecana jest najnowsza przeglądarkę Firefox lub Chrome oraz łącze internetowe
- brak pobierania danych z Tachografu, brak integracji z SENT-GEO i eToll

Informacje o urządzeniach
- urządzenia otrzymujesz ustawione i gotowe do pracy
- należy podłączać je pod zasilanie 12/24V
- przesyłane dane są generowane w różnych odstępach w zależności od czasu, odległości lub skrętu
- prawidłowe działanie urządzenia zależy od miejsca w jakim sie obecnie znajduję. Nie będzie przesyłać żadnych
danych jeśli znajdzie się w garażu podziemnym, tunelu, pod metalowym dachem lub jeśli będzie zakłócane przez
inne urządzenia
- urządzenia pod gniazdo OBD/zapalniczki nie wymagają dodatkowego montażu
- gwarancję na urządzenie otrzymujesz na cały okres opłaconego abonamentu. W przypadku gdy urządzenie ulegnie
awarii należy je przesłać na serwis. Zwrotnie otrzymasz urządzenie na podmianę bez dodatkowych kosztów.
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