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Znaèka GUARDYS nabízí jako první na èeském trhu zabezpeèení vozu se službou, kterou lze on-line
pøizpùsobit potøebám uživatele. Osvìdèené øešení tak dostává zcela jiný rozmìr a je dostupné
opravdu pro každý vùz. Zaøízení jsou dodávána nakonfigurovaná a již napojená na sledovací server,
není nutné cokoliv nastavovat. Registrace zaøízení na internetových stránkách s použitím
"Aktivaèního kuponu" je témìø okamžitá a anonymní, neexistují žádné závazky ani smlouvy.
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V cenì základní služby neomezený vstup na sledovací www aplikaci, datová SIM
s pøenosem v ÈR 7/24 s intervalem cca 15 min., mapové podklady a historie pohybu 7 dní.
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