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Ceník pro MetaSAT.TVM platný od 1.6.2009 do vydání nového ceníku. 

MetaSAT.TVM 
Česká republika 

 
 

Zákaznický ceník telematických služeb MetaSAT.TVM 
 

Vhodné základní balíčky služeb MetaSAT.TVM 
Elektronická kniha jízd MetaSAT.TVM Základní služba + Kniha jízd  

4.200,00 Ročně   

Satelitní zabezpečení  s napojením na PCO, 
  

   

Základní služba+ PCO 
AUTOMATIC    5.500,00 Ročně   

Satelitní zabezpečení  s napojením na PCO + Kniha jízd 
MetaSAT.TVM  

 
Základní služba + Kniha jízd    

+ PCO AUTOMATIC 7,400.00 Ročně   

Balíčky se satelitním zabezpečením  již obsahují služby zabezpečení vozidla dle zvolené HW konfigurace MetaSAT.TVM.  
Podrobnosti a popis  jednotlivých služeb  níže. 

 
Konečná cena vybraných služeb  je součtem ceny Základní služby, která je vždy povinná  a cen objednaných doplňkových 

služeb. 
SIM karta dodávaná s jednotkou MetaSAT.TVM a službami  je Octo Telematics GPRS SIM model. Datová komunikace 

(GPRS, SMS, USSD a DATA), včetně roamingu, je zahrnuta v cenách služeb uvedených v tomto ceníku.                                                                          

Název služby  Popis  
 Cena v 
Kč bez 
DPH   

 Poznámka   

Smlouva  

Základní 
služba  

Pravidelný sběr dat (ne v reálném čase) a uchování na serveru i po stažení, statistika 
vozidla, měsíční statistika, zprávy o nehodách na emailovou adresu, SMS zpráva uživateli v 
případě odpojení autobaterie, automatické aktualizace SW jednotky MetaSAT.TVM, mapové 

podklady včetně jejich aktualizací . Tato služba je povinná. 

2.300,00    Ročně   

Služby zabezpečení vozidla  

GSM Pager / 
Alarm  

SMS zpráva uživateli v případě odpojení autobaterie , nebo spuštění dalšího alarmu ve 
vozidle. Pro funkčnost této služby musí být ve vozidle nainstalován alarm s negativním 

poplachovým výstupem pro jednotku Metasat TVM, nebo musí být stávající alarm propojen 
s jednotkou MetaSAT.TVM pomocí modulu  V.D.S ( P5821S) 

Přehled zabezpečovacích funkcí je v tabulce na konci ceníku. 

250,00 Ročně  

GSM Pager 
s pohybovým 
čidlem 

SMS zpráva uživateli v případě odpojení autobaterie , nebo spuštění dalšího alarmu ve 
vozidle nebo  pohybu vozidla bez zapnutého zapalování.  Pro funkčnost této služby musí být 

ve vozidle nainstalován alarm s negativním poplachovým výstupem pro jednotku 
MetaSAT.TVM, nebo musí být stávající alarm propojen s jednotkou MetasatTVM pomocí 

modulu  V.D.S ( P5821S). 
Přehled zabezpečovacích funkcí je v tabulce na konci ceníku. 

750,00  Ročně  

GSM Pager 
s pohybovým 
čidlem a 

RFID  

SMS zpráva uživateli v případě odpojení autobaterie , nebo spuštění dalšího alarmu ve 
vozidle nebo  pohybu vozidla bez zapnutého zapalování, nebo v případě chybné autorizace 
řidiče.  Pro funkčnost této služby musí být ve vozidle nainstalován alarm s negativním 

poplachovým výstupem pro jednotku MetaSAT.TVM, nebo musí být stávající alarm propojen 
s jednotkou MetasatTVM pomocí modulu  V.D.S ( P5821S). 

Navíc musí být jednotka MetaSAT.TVM  doplněna o sadu RFID (P5809M). 
Přehled zabezpečovacích funkcí je v tabulce na konci ceníku. 

950,00 Ročně  

Blokování 
chodu 

motoru  

V případě odcizení je možné zablokovat startování  vozu. Pro funkčnost této služby musí být 
jednotka MetaSAT.TVM doplněna o relé blokování startování vozu (P58227A) 250,00 Ročně  

Služby PCO  

PCO 
AUTOMATIC 

Aktivní satelitní zabezpečení vozidla firmou SECURITAS ČR, s.r.o.  pomocí služeb   
GSM Pager s pohybovým čidlem nebo GSM Pager s pohybovým čidlem a RFID, včetně 

pátrání po odcizeném vozidle. 
2.200,00 Ročně 

Dohledání 
** 

Poplatek za  úspěšné dohledání, zajištění a předání odcizeného vozidla firmou SECURITAS 
ČR, s.r.o.   2.000,00 Jednorázově 

V ceně služby PCO AUTOMATIC není zahrnuta cena za služby : Základní služba,  GSM Pager s pohybovým čidlem, GSM 
Pager s pohybovým čidlem a RFID. Bez objednání  služby PCO AUTOMATIC je o poplachu informován pouze zákazník. 

Služby Elektronické knihy jízd  
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MetaSAT.TVM 
Česká republika 

 

Kniha jízd   

Palubní jednotka stahuje data a analyzuje data o projeté vzdálenosti, době jízdy, adresách 
jednotlivých pozic a umožňuje zobrazit jízdy na mapě. Jsou zaznamenány pozice při zapnutí 

a vypnutí zapalování, pozice každé 2km jízdy, pozice každých 30 minut při zapnutém 
zapalování nebo 12h při vypnutém zapalování. Při naplnění paměti jednotky 48 záznamy 

jsou data odesílána do systému. 

1.900,00  Ročně   

Přepínání 
soukromé 

jízdy  

V okamžiku aktivace tlačítka palubní jednotka přestane zaznamenávat data o poloze vozidla 
a zaznamenává pouze délku a dobu jízdy. Pro funkčnost této služby musí být jednotka 
MetaSAT.TVM doplněna o tlačítko pro volbu soukromé jízdy (P5823P). 

250,00    Ročně   

Identifikace 
řidiče  

Služba umožňuje v Knize jízd identifikovat řidiče a vzdáleně zamezit nebo umožnit použití 
vozidla. Pro funkčnost této služby musí být jednotka MetaSAT.TVM doplněna o čtecí 
jednotku elektronického klíče (P5823R)  a elektronické klíče (P…..), relé pro blokování 

startování vozu (P58227A) 

250,00    Ročně   

Individuální 
kredity   

Nákup kreditů umožňuje sledování jednoho vozidla v reálném čase.  
Aktuální pozice – 200 kreditů 
Sledování v reálném čase – 100 kreditů začátek sledování, 100 ukončení sledování, 100 
každá poloha. Frekvenci je možno nastavit na internetové stránce. Interval a dobu trvání 
sledování lze zvolit na internetové stránce. 

80,00 € 

50.000 
kreditů 
Platnost 

jeden rok   

Flotilové 
kredity   

Nákup kreditů umožňuje sledování každého vozidla firemní flotily v reálném čase.  
Aktuální pozice – 200 kreditů 
Sledování v reálném čase – 100 kreditů začátek sledování, 100 ukončení sledování, 100 
každá poloha. Frekvenci je možno nastavit na internetové stránce. Interval a dobu trvání 
sledování lze zvolit na internetové stránce. 

240,00 €  

50.000 
kreditů 
Platnost 

jeden rok   

 
 
 

Výhodné balíčky služeb ŠkodaSAT 
Zabezpečovací System 

MetaSAT.TVM  
Kniha jízd ŠkodaSAT + GSM pager s pohybovým čidlem + PCO 

AUTOMATIC + Blokování motoru 5 900,00    Ročně   

Elektronická Kniha Jízd 
ŠkodaSAT  

Základní funkce produktu ŠkodaSAT na dalších 12 měsíců. Podrobnosti 
o produktu EKJ ŠkodaSAT naleznete v ceníku příslušenství Škoda Auto. 3.900,00  Ročně   

    

 
  

Změny služeb  

Název služby  Popis   Cena bez 
DPH    Poznámka   

Změna vozidla Zákazník si pořídí jiné vozidlo a palubní jednotka je do něj 
přesunuta. 490,00  Jednorázově  

Změna zákazníka Zákazník si pořídí jiné vozidlo a palubní jednotka zůstává v 
původním vozidle. 490,00 Jednorázově 

Změna palubní 
jednotky* Výměna jednotky ve vozidle. 490,00 Jednorázově 

* Netýká se oprávněných reklamací.  
Ceny za změny služeb  zahrnují administraci  úkonu v IT systému  MetaSAT.TVM  a nezahrnují případnou práci na vozidle 

spojenou s úkonem. 
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Tabulak funkcí a služeb zapezpečení vozidla  

  
Pokles 
napětí 

autobaterie  

Odpojení 
autobaterie  

Spuštění 
autoalarmu  

Pohyb při vypnutém 
zapalování  

Zapnutí zapalování 
bez autorizace  

Základní služba SMS  SMS        

GSM Pager / Alarm SMS  SMS  SMS      

GSM Pager 
s pohybovým čidlem SMS  SMS + 

PCO  SMS+PCO*** SMS + PCO    

GSM Pager 
s pohybovým čidlem a 
RFID 

SMS  SMS + 
PCO  SMS + PCO  SMS + PCO  SMS + PCO  

 
Legenda: “SMS” znamená, že SMS je odeslána na mobil uživatele/majitele vozu; “SMS+PCO” znamená, že informace o alarmu je 
odeslána na Pult Centrání Ochrany a že SMS je odeslána na mobil uživatele/majitele vozu.  
Mobil uživatele/majitele vozu znamená telefonní číslo uvedené jako první u kontaktní osoby ve Smlouvě. 
   

 
**V ceně poplatku za úspěšný zásah (2000,- Kč) je výjezd zásahového vozidla, koordinace dohledového centra, dohledání, zajištění 
vozidla a střežení vozidla na místě dohledání a zajištění po dobu max. 4 hodin, pokud to okolnosti dovolují, zejména ve vztahu 
k bezpečnosti silničního provozu a k možnosti vzniku případných následných škod na objektu. 
Zákazník zaplatí případné odtažení objektu do místa bydliště, popř. na střežené parkoviště SECURITAS (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, 
České Budějovice), přičemž SECURITAS je povinna objekt  zabezpečit proti vzniku případných následných škod. Za každý započatý 
den parkování  a střežení objektu bude účtována částka 350,-Kč. 
V případě nedostupnosti  klienta bude objekt odtažen na  střežené parkoviště  SECURITAS (Praha, Brno, Ostrava, Plzeň, České 
Budějovice). 
***Platí pouze pro ŠkodaSAT 




