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* Luxusní nebo časově náročná vozidla.
** Varianta je určena výhradně pro právnické osoby.

Instalace
900 Kč / hod.

cena s DPH

Varianta 1 - zakoupení jednotky

Cena jednotky 10 496 Kč 12 700 Kč 5 400 Kč *

Měsíční provozní poplatek 215 Kč 260 Kč -

Varianta 2 - pronájem jednotky 

Měsíční pronájem jednotky včetně provozního  
poplatku (minimální doba pronájmu 24 měsíců)**

769 Kč 930 Kč 5 400 Kč *

Rozšíření jednotky / Doplňky

Automatické vypnutí funkce „start-stop“  
po rozjezdu vozidla

- - 900 Kč

Vzdálený start vozidla + čidlo vnitřní teploty  
(pro vzdálené vyhřátí či vychlazení vozidla)

- -  3 150 Kč

Cena bez DPH Cena s DPH

Ceník jednotky Exclusive

3 600 Kč /

3 600 Kč /
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Jednotka Exclusive

• On-line sledování vozidla

• Automatická tvorba knihy jízd

• Skrytí podrobností soukromých jízd

• Detail jízdy včetně Street View

• Měření nabití autobaterie

Monitoring

• Jednoduchá správa vozového parku

• Reporty jízdy, spotřeb a nákladů

• Upozornění na termíny (např. servis)

• Rezervace sdílených vozidel a hlášení 
nedostatků

FLEET portál

• Automatické zabezpečení dodatečným  
imobilizérem

• Vzdálené odstavení vozidla

• Hlídání polohy vozidla včetně  
zabudovaného záložního zdroje napájení 

• Detekce vloupání, odtahu, pokusu  
o nastartování, odpojení napájení atd.

• Upozornění na telefonu, volitelně akustickou  
sirénou u vozidla

• Ochrana před zesílením KESSY klíče

Zabezpečení

• Sdílení vozidel bez předávání klíčů

• Ovládání přes GSM a Bluetooth i v místech  
bez pokrytí signálem

• Šifrovaná komunikace v privátní síti

• Odemknutí, zamknutí, povolení startu,  
zablikání, otevření kufru atd.

• Vzdálené vyhřátí či vychlazení  
vozidel s automatickou převodovkou

Ovládání aplikací


