Rastreador Veicular
R$ 599,00
GPS 2 - Adesão R$ 99,50/ Mensalidades R$ 59,90
CARACTERÍSTICAS DO PLANO GPS2:
BATERIA INTERNA ? Mesmo que a bateria do veículo seja retirada, o rastreador ainda
funcionará com uma autonomia de aproximadamente 10 horas de funcionamento.
VEDAÇÃO PROVA D'AGUA ? Aprovado pelo INMETRO com certificado IP-67.
CHIP DE DADOS ? Você não precisará se preocupar em recarregar seu chip. A Auto
Brasil se encarregará desta tarefa.
SISTEMA ANTI-JAMMER ? Caso o módulo rastreador constate a presença de um
embaralhador de sinal, ele enviará um alerta sonoro e visual para o Sistema Web.
VISUALIZAÇÃO DO VEÍCULO VIA INTERNET ? O usuário poderá acompanhar tudo
pelo Sistema Web em tempo real.
HISTÓRICO DE VEÍCULO ? Todos os passos do veículo e horários já monitorados.
MAPA WEB ? monitoramento e visualização em tempo real.
RELATÓRIO WEB? Um descritivo sobre as posições do veículo, se está ligado ou
desligado, que horas parou e etc.
STATUS DE IGNIÇÃO ? Mostra se o veículo está ligado ou desligado.
ÚLTIMAS POSIÇÕES ? Visualização no mapa das últimas posições do veículo.
CERCA ELETRÔNICA ? Você pode configurar o limite de trajeto que o seu veículo irá
fazer, evitando rotas de zona de risco.
CONTROLE DE VELOCIDADE ? Você pode configurar uma velocidade máxima que o
veículo possa se locomover e caso ele ultrapasse a velocidade será emitido um alerta
sonoro e visual no sistema Web de monitoramento.
CONTROLE DE EXCESSO DE ROTA? Você pode criar limites de rotatividade por dia o
uso de seu veiculo, caso o veículo passe do limite configurado. Automaticamente será
informado no seu relatório movimento suspeito.
PONTOS DE REFERÊNCIA ? Você poderá escolher um ponto de referência para assim
sempre saber onde está o veículo rastreador em relação ao seu ponto de referência.
Sendo assim o mapa do sistema Web de monitoramento estará expandido.
CRIAÇÃO DE REGRAS ? É feito a criação de regras para determinada situação. Ex: É
adicionado cercas que o veículo não poderá ultrapassar, caso ultrapasse deverá emitir
um alerta visual e sonoro no sistema Web.
APOIO EM CASO DE ROUBO / FURTO? Em caso de Roubo ou furto nossa equipe
continua monitorando e fornece todas as informações às autoridades para auxiliar na
recuperação do veiculo.
SATISFAÇÃO GARANTIDA OU SEU DINHEIRO DE VOLTA ? Caso seu veiculo não
seja recuperado a Auto Brasil reembolsa os seus investimentos com taxa de adesão e
mensalidades já pagas
ENVIO DE ALERTA POR E-MAIL ? Toda regra que for criada você irá receber um
e-mail de aviso caso ocorra algum evento suspeito. Exemplo, se o veículo ultrapassar a
cerca que foi criada, então será enviado para seu e-mail as informações alertando do
ocorrido ( até 10 envio por mês)

CENTRAL DE ATENDIMENTO VIA 0800 ? Será disponível um numero 0800 para
quando você não tiver acesso a Web você poderá ligar e localizar seu veículo.
SUPORTE WEB ? assistência técnica HELP DESK pela Auto Brasil.

GARANTIA
Garantia de 1 ano de fábrica: Nossos aparelhos saem da fábrica testados e passam pelo
controle de qualidade, além disso, possuem garantia de um ano.
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