
WWW.GEOTRACER.BEWE MANAGE & PROTECT YOUR FLEET - TRAILER - GOODS

GPS ANTI-DIEFSTAL SYSTEEM

BESCHERM UW MOTO  
TEGEN DIEFSTAL
IT-OPLOSSINGEN VOOR TRACK & TRACE, FLEET MANAGEMENT, GPS-TECHNOLOGIE EN ANTI-DIEFSTALSYSTEMEN

Uw GeoTracer dealer:



WWW.GEOTRACER.BE

GPS ANTI-DIEFSTAL  
SYSTEEM VOOR UW MOTO

BLACK BOX  
MET BACK-UP BATTERIJ

BLACK BOX: € 399 (INCL. BTW)

KIES UW GEOTRACER ABONNEMENT:

MOTO START-STOP

€ 39/JAAR

MOTO MANAGE_EU

€ 149/JAAR

GEOTRACER is provider van kwalitatieve  
all-round IT-oplossingen voor track & trace, 
fleet management, gps-technologie en  
anti-diefstal systemen.

De intelligente unit wordt discreet en volledig verborgen gemonteerd op uw moto. Via 
Google Maps bekijkt u 24/24u de positie van uw moto. GeoTracer biedt u een handige 
app waarmee u alle actuele informatie kan raadplegen, tracking route log activeren en 
alarmen via SMS of e-mail activeren/deactiveren.

Het geïnstalleerde moto anti-diefstal systeem wordt op uw persoonlijke account geplaatst 
waarmee u via de handige app. 24/24u online alles kan raadplegen. Met het unieke credit- 
systeem beheert u zelf alles wat nodig is: u bepaalt zelf welke alarmen u wenst, u kunt de 
tracking van uw moto systeem activeren, en dit volgens uw wensen per dag of per maand, 
heel eenvoudig en zeer handig om de historiek van de gereden route te raadplegen.

POSITIE OPVRAGEN 8 CREDITS*

FULL TRACKING: 
1 DAG 40 CREDITS*

1 MAAND 200 CREDITS*

Extra credits kunt u steeds  
online bijbestellen.

*100 CREDITS = €15 (INCLUSIEF BTW)

• Real-time positie bepalen op kaart
• Historiek van uw ritten bijhouden
• Rapportage ritten en posities
• 24/24u meldkamer (optioneel)

• Alarmering via SMS-protectformule:
 - Afkoppelen batterij
 - Valdetectie
 - Sleepdetectie

Start-stop positie Europa

Online app

Alarmbeheer

50 credits (alarm meldingen)

Full tracking Europa

Online app

Alarmbeheer

50 credits (alarm meldingen)

• Waterdichte en compacte unit
• Eenvoudige installatie
• Zeer laag stroomverbruik (0,05 mA)
• Anti Jamming (sirene in optie)

GESCHIKT 
VOOR ELK 

TYPE MOTO

HANDIGE  
APP VOOR 

SMARTPHONE 
& TABLET

(INCL BTW) (INCL. BTW)

EXTRA CREDITS

ALLE ABONNEMENTEN HEBBEN 
EUROPESE DEKKING


