° automatická pomoc při havárii a problémech na silnici
° GPS lokalizace polohy
° nalezení odcizeného vozidla
° elektronická kniha jízd

SafeLine UNIQA
Kód
ISC

zákaznický ceník platný od 1.7.2019

Položka

Cena
Kč
bez
DPH

Cena
Kč s
DPH
21 %

1. SafeLine Easy BT: Aktivní asistence UNIQA s jednoduchou instalací jednotky
Palubní jednotka OCTO SuperEasy BT. GPS/GSM terminál s aktivním nárazovým čidlem poskytnutí jednotky
a se záložním akumulátorem. Součástí jednotky je bezdrátové bluetooth tlačítko (BT) pro
je zdarma jako
součást služby
přivolání asistenční služby. Přenos dat na sběrné servery, SIM karta s roamingem (jednotka
SafeLine Easy BT
komunikuje po celé Evropě).

602

instalace

služba SafeLine
Easy BT (roční
poplatek)

602

aktivace a
provoz
jednotky
(roční poplatek)

Instalace palubní jednotky do osobního nebo dodávkového vozidla.
Přihlášení jednotky k centrálnímu serveru, zadání a aktivace smluvních parametrů.

zdarma na
vybraných
pracovištích (APC)

Automatická datová komunikace včetně roamingu, vzdálená diagnostika jednotky,
pravidelný sběr dat, automatické aktualizace SW.
Asistenční dohled nad vozidlem. Aktivní nárazové čidlo zaznamená havárii a automaticky
ohlásí aktuální situaci asistenční službě. Asistenční služba organizuje okamžitou pomoc
posádce vozidla a zajišťuje odtah vozidla do autorizovaného servisu dle požadavku
zákazníka. Součástí služby je rozšířený rozsah dalších asistenčních služeb. Stiskem BT
tlačítka ve vozidle lze vyjádřit svůj požadavek na asistenci. Operátor volá zpět.
Dohledání vozidla. Asistenční služba zahájí sledování a lokalizaci vozidla na základě
požadavku oprávněného majitele vozidla. Následuje vyhledání a zajištění odcizeného
vozidla Policíí ČR.
Zákaznická aplikace. Statistiky provozu vozidla, vyhodnocení chování řidiče, základní
kniha jízd s možností úprav pro účely jízdních výkazů.
Uvedená cena je roční pravidelná platba.

cena v pojištění
UNIQA
(hradí klient v
pojistné smlouvě)

Testování palubní jednotky, přihlášení jednotky k centrálnímu serveru, zadání a aktivace
smluvních parametrů. Dohled nad funkčním provozem jednotky po celou dobu trvání
smlouvy o poskytování služeb.

zdarma

2. SafeLine Rent+: Aktivní asistence UNIQA se skrytou instalací jednotky

602

instalace

služba SafeLine
Rent+ (roční
poplatek)

602

aktivace a
provoz
jednotky
(roční poplatek)

Palubní jednotka OCTOBOX. GPS/GSM terminál s aktivním nárazovým čidlem a se
záložním akumulátorem. Součástí jednotky je mikrotlačitko pro přivolání asistenční služby.
Přenos dat na sběrné servery, SIM karta s roamingem (jednotka komunikuje po celé
Evropě).

poskytnutí jednotky
je zdarma jako
součást služby
SafeLine Rent +

Instalace palubní jednotky do osobního nebo dodávkového vozidla.
Přihlášení jednotky k centrálnímu serveru, zadání a aktivace smluvních parametrů.

zdarma na
vybraných
pracovištích (APC)

Automatická datová komunikace včetně roamingu, vzdálená diagnostika jednotky,
pravidelný sbět dat, automatické aktualizace SW.
Asistenční dohled nad vozidlem. Aktivní nárazové čidlo zaznamená havárii a automaticky
ohlásí aktuální situaci asistenční službě. Asistenční služba organizuje okamžitou pomoc
posádce vozidla a zajišťuje odtah vozidla do autorizovaného servisu dle požadavku
zákazníka. Součástí služby je rozšířený rozsah dalších asistenčních služeb. Stiskem
tlačítka B-Call ve vozidle lze vyjádřit svůj požadavek na asistenci. Operátor volá zpět.
Dohledání vozidla. Asistenční služba zahájí sledování a lokalizaci vozidla na základě
požadavku oprávněného majitele vozidla. Následuje vyhledání a zajištění odcizeného
vozidla Policií ČR.
Zákaznická aplikace. Statistiky provozu vozidla, vyhodnocení chování řidiče, základní
kniha jízd s možností úprav pro účely jízdních výkazů.
Uvedená cena je roční pravidelná platba.

Testování palubní jednotky, přihlášení jednotky k centrálnímu serveru, zadání a aktivace
smluvních parametrů. Dohled nad funkčním provozem jednotky po celou dobu trvání
smlouvy o poskytování služeb.
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cena v pojištění
UNIQA
(hradí klient v
pojistné smlouvě)

zdarma

3. SafeLine Security: Satelitní zabezpečení s aktivními službami hlídání vozidla

Palubní jednotka RC 110. GPS/GSM terminál s aktivním nárazovým čidlem a se záložním
akumulátorem. Přenos dat na sběrné servery, SIM karta s roamingem (jednotka komunikuje
po celé Evropě).
Radiokarty (2 ks RFID) - zařízení pro autorizaci řidiče k jízdě, pro potřebu aktivního střežení
vozidla.
Tlačítko B-call - mikrotlačítko pro potřebu přivolání asistenční služby.

601
(701)

5100

6171

660

799

602
(702)

aktivace
jednotky

Testování palubní jednotky, přihlášení jednotky k centrálnímu serveru, zadání a aktivace
smluvních parametrů.

602

instalace

Montáž palubní jednotky do osobního nebo dodávkového vozidla. Pro ostatní typy vozidel a
dopravních prostředků je cena za montáž stanovena individuálně.

1240

1500

Materiál + práce (jednorázová platba).

7000

8470

Automatická datová komunikace včetně roamingu, vzdálená diagnostika jednotky,
pravidelný sběr dat , automatické aktualizace SW.
SMS zpráva uživateli v případě odpojení autobaterie, spuštění dalšího alarmu ve vozidle,
pohybu vozidla bez zapnutého zapalování nebo při neoprávněném nastartování (funkce
radiokarty).
Aktivní střežení vozidla.
Nepřetržitý dohled (7/24) pultu centralizované ochrany (PCO) s dosahem po celé Evropě.
Na pultu se okamžitě zobrazují pokusy o odcizení vozidla. Následuje kontakt zákazníka,
vyhledání a zajištění odcizeného vozidla.
Zákaznická aplikace. Statistiky provzou vozidla, vyhodnocení chování řidiče, základní
kniha jízd s možností úprav pro účely jízdích výkazů.

3600

4356

Aktivní dohled asistenční služby. Nepřetržitá služba asistenčních operátorů. Automaticky
reagují, pokud nárazové čidlo detekovalo havárii vozidla nebo pokud řidič vozidla stiskl bcall tlačítko. Operátor volá zpět řidiči, sleduje vozidlo na mapě a organizuje nutnou pomoc.
Součástí služby je rozšířený rozsah dalších asistenčních služeb.

hradí klient v
pojistné smlouvě

Celkem

602
(702)

služba SafeLine
Security
(roční poplatek)

služba
Asistence
(roční poplatek)

Cena
Kč
bez
DPH

Cena
Kč s
DPH
21 %

Radiokarta 1ks. Zařízení pro autorizaci řidiče k jízdě. Cena je včetně naprogramování do
palubní jednotky.

583

705

Baterie CR2032 - 3V do radiokarty. Cena je včetně výměny v radiokartě.

80

97

2 000

2 420

Kód
ISC

Položka
4. Náhradní díly

601

radiokarta

601

baterie

5. Dohledání vozidla
602

zásah PCO

Poplatek za úspěšné dohledání, zajištění a předání odcizeného vozidla firmou SECURITAS
ČR, s.r.o. (Platba jednorázově po dohledání.)
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