Ceník platný od 1. 9. 2018

Best upgrade for your car

Ceník jednotky Exclusive
Funkce a služby:

Cena s DPH

Cena bez DPH

základní cena jednotky

7 863,80 Kč

6 499,00 Kč

základní instalace do vozu (cena od)

2 904,00 Kč

2 400,00 Kč

rekonfigurace jednotky pro jiné vozidlo

1 089,00 Kč

900,00 Kč

242,00 Kč

200,00 Kč

akustické upozornění v kabině vozidla při překročení rychlosti,
konfigurovatelné dle požadavku (cena za materiál, bez práce)

181,50 Kč

150,00 Kč

automatické vypnutí start-stop po rozjezdu vozidla
(cena za materiál, bez práce)

121,00 Kč

100,00 Kč

907,50 Kč

750,00 Kč

12,10 Kč

10,00 Kč

měsíční provozní poplatek

266,20 Kč

220,00 Kč

měsíční pronájem jednotky (minimální doba pronájmu 36 měsíců)
- produkt nabízíme jen právnickým osobám *

603,80 Kč

499,00 Kč

12,10 Kč

10,00 Kč

7 863,80 Kč

6 499,00 Kč

zamknutí vozidla s nastartovaným motorem a zapnutou klimatizací
(cena za materiál, bez práce)

ostatní služby a práce (cena za hodinu)
servisní a instalační výjezd technika (cena za km)

Měsíční poplatky:

prodloužení archivace historie knihy jízd o rok

Speciální nabídka:
CarDiscovery - analýza vozu. Majiteli nabízíme veškeré
bezpříplatkové funkce a instalaci do vozu zdarma
* Cena pronájmu v sobě zahrnuje měsíční poplatky.
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Best upgrade for your car
Základní cena jednotky Exclusive obsahuje:
• mobilní aplikace (Android, iOS)

• automatická
korekce
tachometru aCena
množství
paliva
Cena
s DPH
bez DPH

• webový portál

• automatická detekce tankování

• pokrytí online pohybu vozidel v rámci Evropy *

• výpočet a report náhrad za soukromé kilometry

• obnova aktuální polohy vozu každou minutu

• výpočet spotřeby paliva a nákladů na provoz vozidla

• historie knihy jízd je uchovávána po dobu deseti let

• evidence nákladů vč. paliva

• identifikace řidiče pomocí mobilního telefonu

• spojování a rozdělování jízd

• zamykání a odemykání dveří přes GSM a Bluetooth

(manuální i automatické)

• přenesení a sdílení klíče od vozidla mobilním telefonem

• nastavení výchozího účelu a typu jízdy pro vozidlo

• imobilizace mobilním telefonem (pouze v případě

• rozlišení soukromé a služební jízdy na portále

aktivní funkce vzdálené odstavení vozidla)
• ovládání oken (otevřít/zavřít)

• detail jízdy se Street View včetně rychlostního
průběhu

• ovládání varovných světel

• správa uživatelských účtů

• vzdálené odstavení vozidla

• správa oprávnění

• zobrazování stavu tachometru, množství paliva,

• správa přístupů k informacím o vozidle

zámků; dveří, kufru, oken (otevřeny/zavřeny) a světel

• import tankování placených tankovacími kartami

(rozsvíceno/zhasnuto)
* Na www.xmarton.com/mapa-pokryti je uveden seznam zemí, kde lze Xmarton využívat.
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