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SGS CarNet – monitorování autoparku 
Systém CarNet je určen pro zákazníky, kteří chtějí mít svá vozidla stále pod kontrolou 
a ušetřit tak na provozních nákladech svého autoparku. Systém v reálném čase sleduje 
a zaznamenává jízdní parametry jako poloha, rychlost, stavy vstupů a další veličiny, které 
pak přenáší do GPS centra. Z centra systému jsou data přenesena k zákazníkovi, kde se 
provádí jejich zpracování a vyhodnocení. Zákazník tak získává dokonalý přehled o svém 
vozovém parku. 

Přínosem systému CarNet je především snížení provozních nákladů autoparku a díky tomu 
i rychlá návratnost investice do systému. Za zmínku stojí i jednoduché ovládání systému, 
které zvládne běžný uživatel PC. 

Dalším nástrojem pro sledování efektivity vozového parku je měření stavu paliva v nádrži. 
Měření je realizováno přídavným plovákem, který se instaluje přímo do nádrže vozidla. 
Prostřednictvím systému CarNet získáte přehled především o skokových změnách stavu 
paliva v nádrži. Máte tak přehled o skutečném množství natankovaného paliva, případně 
můžete odhalit odčerpání pohonných hmot. Odhalení krádeží pohonných hmot vede k dal-
šímu snížení spotřeby až o 10 %. 

Pro ochranu a přehled o vašem přepravovaném nákladu připravila firma SGS, a.s. službu 
kontroly teploty v nákladovém prostoru. 

SGS, a.s. myslí i na usnadnění každodenního cestování, proto zahrnuje do své nabídky 
také několik typů navigačních systémů. Všechny fungují nezávisle na jednotce CarNet, jsou 
přenosné mezi vozidly a lze je zakoupit i samostatně.

Hlavní benefity systému CarNet
•	 Snížení	provozních	nákladů	o	10	%	–	30	%
•	 Vedení	agendy	–	generování	knihy	jízd
•	 Okamžitá	informace	o	poloze	při	odcizení	vozidla
•	 Návratnost	investice	za	2	–	4	měsíce
•	 Sleva	na	havarijním	pojistném	až	20	%
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Palubní jednotka 
(GSM / GPS)

7.999,- 5.999,- 999,- 1,- 1,-

Identifikace řidiče 999,- 1,- 1,- 1,- 1,-

Identifikační čip 29,- 29,- 29,- 29,- 29,-

Aktivační poplatek 188,- 188,- 188,- 188,- 188,-

Měsíční paušál1) 199,- 299,- 599,- 499,- 449,-

Měsíční paušál1) 
(včetně RFID)

199,- 351,- 660,- 543,- 484,-

Mapové podklady
Mapová portálová licence 

Andora, Belgie, Česká republika, Dánsko, Finsko, Francie, Holandsko, Irsko, 
Itálie, Lucembursko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko, Portugalsko, 
Rakousko, San Marino, Španělsko, Švédsko, Švýcarsko, Velká Británie

3.999,-

SW aplikace CarNet 1,-

SGS, a.s., Jaktáře 1475, 686 05 Uherské Hradiště, Tel.: 572 433 111, 572 433 106 
Fax: 572 433 150, E-mail: info@sledovaniaut.cz 

1)  V ceně měsíčního paušálu jsou zahrnuty veškeré  datové přenosy mimo roaming a mimo 
datové přenosy SMS zpráv, které budou účtovány nad rámec měsíčního paušálu

2)  Po uplynutí stanovené doby je možný  přechod na tarif BASIC nebo jiné zvýhodnění při 
nákupu dalších palubních jednotek

3) Cena včetně instalace

4)  Ceny se pohybují v daném rozmezí v závislosti na typu teplotního čidla, konečná cena 
bude kalkulována individuálně na základě potřeb zákazníka

Ceník	služeb
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Doplňky
Měření paliva (jedna nádrž) 13.900,- 3)

Měření paliva (každá další nádrž) 2.000,- 3)

Měření teploty 2.430,- 4)

Navigace TOMTOM ONE NEW 6 490,-

Navigace TOMTOM GO 720 14 690,-

Navigace CLARION MAP 770 11 990,-


