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AUTODOHLED



Model zařízení Basic Fleet

Cena zařízení 6 400 Kč 7 500 Kč

Montáž 1 500 Kč 1 500 Kč

Cena roční on–line 
služby

1 800 Kč 1 800 Kč

Celkem 9 700 Kč 10 800 Kč

TUkas Autodohled pracuje na principu sle-
dování vozidel pomocí GPS technologie. 
GPS jednotka umístěná skrytě ve voze  mo-
nitoruje polohu, rychlost, čas a další hod-
noty, které je možné sledovat pomocí pře-
hledné webové aplikace. 

 Kontrola pohybu Vašeho vozu v reálném čase  
 kdekoliv v ČR nebo Evropě.

 Naprostá anonymita, kdy přístup ke sledování
 vozu máte pouze vy.

 Přístup do aplikace odkudkoliv a z jakéhokoliv  
 zařízení přes internet.

 Množství volitelných služeb, které si nastavujete  
 dle vašich potřeb.

 Hlídání opuštění nastavené pozice vozu, nebo
 např. opuštění ČR.

 Hlídání pohybu nenastartovaného vozu, při krádeži,  
 při odtahu vozu.

 V kombinaci s pojištěním vozu nulové náklady
 na provoz zařízení.

 Jistota, že máte vůz pod kontrolu.

Standardní cena:

Hlavní výhody služby TUkas Autodohled:

Využijte zvýhodněnou cenu u společnosti 
TUkas a.s.

Popis služeb Basic Fleet

On-line sledování vozu
přes webovou stránku

Zjištění aktuální pozice vozidla

Historie pohybu

Poplach při opuštění pozice

Poplach při opuštění ČR

Změna intervalu sledování

Aktivní sledování vozu v EU

Prodloužení historie pohybu

Intenzivní sledování (SOS režim)

Poplach při odtahování vozidla

Kniha jízd

Model zařízení Basic Fleet

Cena zařízení,montáž, on-line 
služba do doby první servisní 
prohlídky (max. však 2 roky)

4 990 Kč 5 390 Kč

Měsíšní cena on-line služby
(po skončení prvního období)* 69 Kč 69 Kč

Zvýhodněná cena při využívání 
servisních služeb společnosti TUkas a.s.

* Možnost volit z těchto variant: 12 měsíců - 828 Kč,
18 měsíců - 1 242 Kč, 24 měsíců - 1 656 Kč podle předpo-
kládané doby následující servisní prohlídky. 

Jako bonus pro vyzkoušení všech funkcí zařízení máte od 
nás 100 kreditů ZDARMA.

Tato cena platí při využívání servisních služeb společnos-
ti TUkas a.s., pro garanční opravy, běžné opravy nebo 
opravy po havárii.

Ke standardním službám si můžete funkčnost zařízení 
libovolně upravovat pomocí volitelných služeb systému 
Autodohled.

Dále jako bonus získáváte
1 l oleje Castrol ZDARMA.
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Při zabezpečení vozu zařízením Basic nebo Fleet máte 
od partnera služby TUkas Autodohled - České pojišťovny 
slevu 12 % na havarijní pojištění.
Tato sleva Vám plně pokryje
náklady na roční poplatek
on-line služby!!!


