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  GSM PAGERY
Dálkový přenos poplachu pomocí sítě GSM-GPS

Malooobchodní CENÍK

MODEL         POPIS MC s DPH MC bez DPH
GPA 800 Signalizace poplachu pomocí GSM - voláním,  SMS, snímač rychlosti vozidla, 7941 6563

blokace motoru 
GPA 800 GPS Signalizace poplachu pomocí GSM - voláním,  SMS, snímač rychlosti vozidla, 11193 9250
 blokace motoru,  GPS modul pro SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ  

 
GPA 800 HFGPS Signalizace poplachu pomocí GSM - voláním,  SMS, snímač rychlosti vozidla, 14747 12188
 blokace motoru, Hands free pro hlasovou komunikaci, klávesnice pro  

telefonování, GPS modul pro SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ

GPA- PRO Signalizace poplachu pomocí GSM - voláním,  SMS, snímač rychlosti vozidla, 14747 12188
 blokace motoru, Hands free pro hlasovou komunikaci, klávesnice pro  

telefonování, GPS modul pro SATELITNÍ VYHLEDÁVÁNÍ
Napojení na hlídací službu ALTEA
Roční poplatek za hlídání GPA-PRO 4356 3600

PŘÍSLUŠENSTVÍ   A NÁHRADNÍ DÍLY
Klávesnice Pro GPA 800 - klávesnice pro telefonování z vozu. 1488 1230
Hands free Pro GPA 800 - Hands free (mikrofon a reproduktor pro hlasovou komunikaci) 2239 1850
Crash senzor Pro GPA 800 - nárazový senzor havárie 908 750
GPS modul Pro GPA 800 - modul pro určení polohy vozidla pomocí satelitů 3328 2750
H.P.A. 2 Alarm s dálkovým ovládáním pro vozy bez výstupu poplachového signálu - 2493 2060

ochrana dveří, imobilizer, pokles el. napětí, 2x dálkové ovládání centrálního 
zamykání, výstup na klakson a další poplachové modulySAT programátor Programátor pro nastavení GPA a MetaSAT

                                                         FUNKCE PAGERŮ GPA GPA 800 GPA 800 GPS GPA 800 HFGPS GPA PRO
Dálková signalizace poplachu voláním, SMS * * * *
Možnost dálkového ovládání pomocí SMS * * * *
Pokles kapacity autobaterie * * * *
Odpojení napájení - odpojení autobaterie * * * *
Vnitřní záložní zdroj * * * *
Periodický test vitality - vozidlo se samo hlásí majitelovi * * * *
Upozornění o překročení nastavené povolené rychlosti * * * *
Dálkové ovládání blkokování zapalování * * * *
Hands free ( mikrofon a reproduktor ) OPT OPT * *
Klávesnice pro volání z GPA OPT OPT * *
Modul GPS pro určení polohy a zobrazení na mapě OPT * * *
Crash senzor - havárie OPT OPT OPT OPT

*
OPT - doplňkové příslušenství ( není součástí GPA )  

K provozu GPA je zapotřebí SIM karta mobilního operátora, která není součást sady.  
Doporučujeme SIM s paušálním provozem, jelikož u předplacených karet jsou některé funkce nedostupné.

Napojení na vyhledávací servis ( Altea ) 


