https://www.youtube.com/watch?v=u9UmDl4ISzc

LENDÍTSE FEL VÁLLALKOZÁSÁT ÚJ
ESZKÖZÖKKEL, AKÁR KEDVEZŐ
FINANSZÍROZÁSSAL!

Ha olyan járművei vannak, amelyeket állandóan, vagy személyre szabottan figyelne, akkor az Ön
számára egyszerű és megtérülő megoldás a nyomkövető-védelmi rendszer használata.








Nincsenek többé bizonytalanságok, magyarázkodások,
költségei radikálisan csökkennek, a biztonsági-kockázati tényezők mellett.
Nyomon követheti, hogy munkatársai milyen útvonalat járnak be,
külön választható a hivatali és a magáncélú használat,
pontos munkaidő elszámolás készíthető,
a rendszer menetlevelet is generál Önnek.

A rendszer előnyei:

-

-

Valós idejű nyomon követés, állapot
megtekintés
Megtett szakaszok/megállók felrajzolása
térképre,
Munkaidő elszámolás, útnyilvántartás,
Statisztikák, grafikonok,
Sebességfigyelés,
Geo-kerítés –zóna belépés,elhagyás,
Partnerkezelés,címfelismerés,
sofőr azonosítás (RFID, Dallas kulcs),
indításgátlás,
A gépjármű tetszőleges szenzorainak
figyelése
SMS,E-mail
riasztások,eseményenként tetszőlegesen
beállíthatóak,
Saját riasztóval összekapcsolható
rendszer, riasztás.

A SkyShield Magyarország Kft és pénzügyi partnerének speciális konstrukciója ÖNNEK szól, aki:




nem akar, vagy ne tud tőkét kivonni a vállalkozásából,
havonta tervezhető fix kiadásokat szeretne
meg akarja őrizni liquiditását.

Amennyiben fontos az, hogy:




az eszközlízing nem minősül beruházásnak
a lízingdíjak teljes összege a futamidő alatt költségként számolható el, csökkentve ezáltal
az adóalapot,
a lízingtárgy mérlegen kívüli tétel, amely kíméli a beruházási keretet

A finanszírozó cég megvásárolja Ön helyett a szükséges eszközöket, melyeket
a választott futamidőre az Ön használatába ad.







önrész nélkül (önerő nem szükséges tehát és nem is lehetséges),
fix Forint alapon
legalább 24, legfeljebb 60 hónapos futamidőre,
a havidíj 100%-ban elszámolható költségként
nettó 200.000 HUF számlaértéktől már elérhető, a felső értékhatárának pedig az igénylő
bonitása szab csak határt, mely egy minimális (on-line) adminisztrációt követően vehető
igénybe

Fejlessze eszközparkját egyösszegű kiadás nélkül!

Konstrukciók, árak

Alapfelszereltség, Basic csomaggal: 3 db gépjármű vagy felett igényelhető:


nyomkövetés,



E-útdíj bevallás, közreműködés



Bírság riasztás esetén közbenjárás az ügyintézésben



24 órás online útvonal megfigyelés,



Menetlevél generálás, mentés, küldés

Megnevezés
Nyomkövető eszköz belépési díjjal
Beszerelés
Rendszerhasználati díj belföldön 24 hónapra
Basic csomagban – 2 000.-Ft/hó
Összesen:
3 db jármű esetén a finanszírozott összeg:
Fizetendő díj havonta 24 hónapra:
1 járműre eső költség:

HUF+Áfa
30 000.5 000.48 000.83 000.302 000.17 065.5 690.-

Bővített csomag, beépített Can (FMS) olvasóval, Professional csomag, 2 db
gépjármű vagy felett igényelhető:
Megnevezés
Nyomkövető eszköz belépési díjjal beépített Can (FMS) olvasó modullal
Beszerelés
Rendszerhasználati díj belföldön 24 hónapra Professional csomag - 2 500.Ft/hó
Összesen:
2 db jármű esetén a finanszírozott összeg:
Fizetendő díj havonta 24 hónapra:
1 járműre eső költség:

HUF+Áfa
45 000.5 000.60 000.110 000.230 000.12 990.6 495.-

Amennyiben Ön rendelkezik legalább 20 gépjárművel, és 36 hónapos futamidőt vállal,
akkor különösen érdemes elgondolkoznia ajánlatunkon, amely a legkedvezőbb a GPS alapú
műholdas járműkövetés piacán:

Megnevezés
Nyomkövető eszköz belépési díjjal
Beszerelés
Rendszerhasználati díj belföldön 36 hónapra Basic csomag - 1650.-Ft/hó
Összesen:
3 db jármű esetén a finanszírozott összeg:
Fizetendő havonta 24 hónapra:
1 járműre eső költség:

HUF+Áfa
25 000.5 000.59 400.89 400.280 269.11 730.3 910.-

A havi díjak magukban foglalják a készülékbiztosítási díjat.
A garancia idő letelte után a meghibásodás miatti készülékcsere biztosítási eseménynek számít, és
a szerződés feltételeinek megfelelően történik annak finanszírozása.*

A kalkulációk tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlatnak.
Kérje cégére szabott ajánlatunkat!

*a pénzügyi finanszírozó cég feltételrendszere szerint

A Professional csomag tartalma:












Google maps térképhasználat
Geozónák, terület alapú keresés
POI
Karbantartás modul
Feladatkiosztás sofőröknek
Flotta csoportok létrehozása és kezelése
Egyedi riasztási funkciók igénylése
Állítható jelölő ikonok és színek
Üzemanyag fogyasztás megfigyelés
Bírság riasztás esetén közbenjárás az ügyintézésben
Éjjel-nappal hívható E-útdíj call center

Az igénylés folyamata:









SkyShield nyomkövető eszközök, szolgáltatások igényfelmérése
árajánlat kiküldése
árajánlat elfogadása
egyeztetés a lehetséges konstrukciókra
bonitás vizsgálat
pozitív elbírálás esetén szerződéskötés
beszerelés

Budapesten a beszereléskor nem számítunk fel kiszállási díjat.
Vidéken 60.-Ft/km kiszállási díjat számítunk fel, mely beszerelés után számla ellenében fizetendő.
Az eszközökre 1 év garancia érvényes.
Garancia utáni időszakban a normál, Szolgáltatási szerződésben és aláírt és elfogadott díjtételek,
és az ÁSZF az irányadóak.

Az igénylés feltételei:

A bonitás vizsgálathoz szükséges adatok előszűréshez:
Az igénylő vállalkozás:
 neve,
 címe,
 adószáma,
A kapcsolattartó:
 neve,
 telefonos elérhetősége (vonalas és/vagy mobil),
 e-mail címe.
Kft., Bt. Zrt. bonitás vizsgálatához szükséges dokumentumok:



4M Ft nettó vételár alatt: főkönyvi kivonat
4M Ft nettó vételár felett: egyedi kérelmek (főkönyv, kitöltött igénylési adatlap cégszerűen
aláírt változata, társasági szerződés, és aláírási címpéldány)

Egyéni vállalkozó esetén szükséges dokumentumok:




vállalkozói igazolvány (vagy határozat) aláírt másolata,
személyi igazolvány és lakcímkártya mindkét oldalának aláírt másolata,
legutolsó két gazdasági év adóbevallása.

