
CHYTRÉ ZABEZPEČENIE VOZIDLA

Zaparkovali ste auto a odišli? A máte istotu, že ho nájdete v rovnakom stave a na rovnakom mieste až sa vrátite? Určite 
poznáte zo svojho okolia prípady, keď boli autá zničené – odretý lak, odtrhnuté zrkadlo, ukradnuté kolesá alebo rovno 
celé vozidlo. Chcete mať svoje auto pod kontrolou? 
Riešením pre vás je moderná technológia online zabezpečenie vozidla ONI system. O akýchkoľvek situáciách, keď sa  
s autom deje niečo nekalého, vás informujeme SMS správou alebo emailom. Zároveň máte možnosť si okamžite zobraziť 
aktuálnu polohu vozidla na mape v mobilnom telefóne, tablete alebo notebooku. 

Automatické stráženie vozidla, ktoré znižuje riziko  
odcudzenia
 
VÝHODY RIEŠENIA:

 Poskytuje okamžité informácie o podozrivej manipulácií s vozidlom  
 prostredníctvom SMS a emailu

 Funguje i pri pokusoch o odpojenie hlavnej batérie

 Dá sa napojiť na autoalarm vozidla

 Sami určíte konkrétnych vodičov, ktorí môžu s vozidlom jazdiť a zobrazíte si  
 štýl ich jazdy. Bez identifikácie RFID čipom vodič nenaštartuje
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BUĎTE VY A VAŠE AUTO V BEZPEČÍ

Koľkokrát sa vám už stalo, že prídete k autu a máte poškriabané dvere,  
preliačinu na kufri, odretý blatník alebo rozbité svetlo? 
S GPS jednotkou vo vozidle poplachovými funkciami od ONI system sa o každej takejto udalosti rýchlo dozviete. Jednot-
ka sama nahlási, že sa niečo deje a dáva vám tak šancu rýchlo reagovať. Pokiaľ sa spoliehate na vlastný autoalarm, GPS 
jednotka vám odovzdá informáciu o jeho spustení. Okrem toho sa o vás a vášho spolujazdca postaráme v prípadoch, keď 
dôjde k vážnej nehode. Jednotka rozpozná veľké preťaženie a sama odošle správu na centrálny dispečing ONI system. 
Zavoláme Vám. Pokiaľ sa nám nepodarí telefonicky overiť, že ste v poriadku, a nehrozí vám nebezpečie, vyšleme sami na 
miesto záchranné zložky.

NAM Slovakia, s.r.o.
Zvolenská cesta 179, 974 05 Banská Bystrica, Slovenská republika
Te.: (+421) 048/611 22 66, E-mail: info@nam.sk
www.nam.sk, www.onisystem.sk

MAJTE SVOJE AUTO POD KONTROLOU

OTVORIL VÁM NIEKTO KUFOR?

 Vozidlo je napadnuté zlodejom,   
 ktorý sa chce dostať k vaším  
 cennostiam

 GPS jednotka vo vozidle  
 vyhodnotí narušenie a odošle   
 správu

 Do 15 sekúnd Vám doručíme   
 upozornenie, že s vozidlom 
  niekto manipuluje

 Obratom môžete skontrolovať 
 vozidlo a zaistiť narušiteľa

 Vozidlom nie je možné odísť, 
 pretože jednotka zabraňuje  
 naštartovaniu

SMS do 15 sekúnd


