Ceník volitelných a základních služeb systému AUTODOHLED.
Platby za volitelné služby probíhají pomocí kreditù vložených do systému. Kredity je možné platit pomocí
on-line platební brány GoPay pøípadnì dalšími metodami. Jeden kredit = od 0,50 Kè až 1 Kè s DPH dle
objemu pøedplaceného kreditu. Ceny uvedené v závorkách odpovídají cenì pøi nejvyšší slevì viz níže.
V základní službì je ZDARMA již obsaženo

Pøístup do internetové aplikace vèetnì mapových podkladù
Zjištìní aktuální pozice vozidla.
Pøístup k historii pohybu (archiv)
Archiv pohybu vozidla v délce max. 7 dnù
Sledování poplachù a ostatních informací.

Prodloužení historie pohybu (archiv)
(Nesouvisí se záznamy v knize jízd.)

V základní službì 7 dní ZDARMA
30 dní - 1 kredit / den (0,50 Kè)
60 dní - 2 kredity /den (1 Kè)
90 dní - 3 kredity /den (1,50 Kè)
Bez poplatku za zmìnu služby

Interval sledování (rychlost záznamu)

15 minut (ZDARMA v základní službì)
5 minut - 1 kredit / den (0,50 Kè)
1 minuta - 2 kredity / den (1 Kè)
S poplatkem za zmìnu služby*

SOS Intenzivní sledování

39 kreditù jednorázovì (19,50 Kè)
(2 hodiny sledování a záznamu po 30 vteøinách)

Poplach pøi opuštìní pozice

Zakódování pozice - 1 kredit (0,50 Kè)
Vyvolání poplachu - 1 kredit (0,50 Kè)
Bez poplatku za zmìnu služby

Poplach pøi odtahování vozidla

1 kredit / den (0,50 Kè)
Vyvolání poplachu – 1 kredit (0,50 Kè)
Bez poplatku za zmìnu služby

Aktivní sledování v EU

První den 94 kreditù (47 Kè)
Každý další 4 kredity / den (2 Kè/den)
(Parametry sledování jsou totožné s nastavením
v ÈR, doporuèená minimální doba 5 dní)
Bez poplatku za zmìnu služby

Výhodné kompletní balíèky aktivního sledování DOVOLENÁ EU

Balíèek 10 dní – 90 kreditù (45 Kè)
Balíèek 20 dní – 150 kreditù (75 Kè)

Kniha jízd

1 kredit / den / vozidlo (0,50 Kè)
Bez poplatku za zmìnu služby
(kniha jízd obsahuje automaticky historii všech
uskuteènìných cest 6 mìsícù zpìtnì. Kniha jízd
je funkèní pouze ve spojení s pøíslušným zaøízením
podporujícím tuto funkci.)

Multicontrol

99 kreditù (49,50 Kè)
(sledování více vozidel pod jedním pøihlašovacím úètem)

Volitelné hlášení alarmu nebo informace pomocí SMS zprávy

8 kreditù (4 Kè)

Základní služba sledování AUTODOHLED

150 Kè / mìsíc - pøi roèní platbì (180 ètvrtletnì / 200 mìsíènì)
Cena je orientaèní a mùže se u rùzných partnerù lišit.

*Administrativní poplatek za zmìnu služby 50 kreditù (25 Kè). Všechny služby jsou vždy aktivovány na dobu neurèitou (s výjimkou výhodných balíèkù).
Hlášení o poplachu èi jiné informaci jsou v systému vždy ZDARMA. V pøípadì využití zaslání poplachù pomocí prostøedkù el. komunikace ceny dle operátora.

Hodnoty a slevy pøi platbì kreditu (minimální platba 100 Kè)
500 - 1000 Kè - bonus 10 %, 1001 - 2000 Kè - bonus 20 %, 2001 - 3000 Kè - bonus 30 %, 3001 - 5000 Kè - bonus 40 %, 5001 - 10.000 Kè - bonus 50 %,
10.001 - 20.000 Kè - bonus 60 %, 20.001 a více - bonus 100 %

Pøi platbì kreditu napø. 5000 Kè získáte okamžitý bonus 2000 Kè. Pøipsáno bude tedy 7000 kreditù.
Platby je možné provádìt pøes tyto penìžní ústavy a organizace: Èeská spoøitelna, ÈSOB, Komerèní banka, Raiffeisen bank, GE Money Bank, Poštovní
spoøitelna, UniCredit Bank, Citibank, Volksbank CZ, Fio banka, Air Bank, ZUNO banka, mBank, Equa bank, SAZKA, apod.

Zmìna ceny vyhrazena. Ceník platný od 1.7. 2013 do vydání nového ceníku. Ceny za služby tøetích stran se mohou lišit.
Aktuální znìní ceníku a podmínky služeb jsou k dispozici vždy na www stránkách služby.

