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Z nami trafisz do celu...

Smart GPS System

 Jesteśmy tam gdzie Ty



Smart GPS System

Ampio Smart GPS System

Nowoczesny system do monitoringu GPS różnego rodzaju pojazdów. Zarządzaj i nadzoruj pojazdy swojej floty 

wykorzystując dane dostarczane przez zamontowany pozycjoner GPS CAN. Dzięki zastosowaniu modułu CAN 

masz dostęp do informacji udostępnianych przez komputer pokładowy m.in. kontrola zużycia paliwa, 

prędkość, informacje z deski rozdzielczej. Z dowolnego urządzenia podłączonego do internetu masz dostęp do 

informacji takich samych jakie ma kierujący pojazdem. Jest to również doskonałe zabezpieczenie 

antykradzieżowe. System GPS/GSM jest elastyczny do Twoich potrzeb dlatego oferta skierowana jest do osób 

prywatnych jak i dla firm.

OFERTA HANDLOWA

www.gps@ampio.pl

Smart GPS System

SZCZEGÓŁY OFERTY PONIŻEJ



Smart GPS System

Cena:

Informację o cenie uzyskają Państwo po skontaktowaniu się z naszym przedstawicielem.

Umowy:

Jesteśmy elastyczni co do potrzeb naszych Klientów. Każda umowa przygotowywana jest pod indywidualne 

potrzeby Klienta. Posiadamy umowy terminowe jak i bezterminowe.

Zasięg:

System Ampio Smart GPS działa na terenie całej Unii Europejskiej.

Nasz system:

System Ampio Smart GPS daje gwarancję jakości. Dzięki łatwej obsłudze skierowany jest do każdego 

użytkownika.

Obsługa i montaż:

Gwarantujemy fachową obsługę systemu. Montaż GPS jest realizowany w ciągu jednego dnia.

Bezpieczeństwo:

Zapewniamy 100% bezpieczeństwo. Każdy użytkownik posiada swój nadajnik w innej części samochodu, aby 

potencjalni złodzieje, nie mogli rozszyfrować gdzie on się znajduje.

www.gps@ampio.pl
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Jeżeli jesteś zainteresowany naszą ofertą skontaktuj się z naszym 

doradcą!

 Marii Konopnickiej 2 

 72-010 Police 

 Polska

ampio@ampio.com.pl +48 91 317 51 45

Korzystając z naszej oferty otrzymujesz :

CAN

Monitoring - 24h kontrola pozycji 

pojazdów oraz analiza raportów

Raporty - wszystkie dane zapisane 

są w postaci pliku PDF lub XLS

Historia przebytych tras - dostęp 

do wszystkich przebytych tras

Moduł CAN - informacje z komputera 

pokładowego

Kontrola paliwa 

Kontrola czasu pracy

Diagnostyka pracy pojazdu

Książka serwisowa
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