
beveilig je oldtimer
met TRACK & TRACE

PRAAT MET ONS
03 289 55 35

MAIL ONS
help@all-connects.com

INFORMEER JE VERDER
www.all-connects.com

EENVOUDIG & EFFICIËNT        

 snelle installatie en eenvoudig in gebruik
zeer performante GPS antenne

 zeer laag batterijverbruik - slechts 2 mA / uur

 snelle

 zeer laag batterijverbruik - slechts 2 mA / uur

LIVE TRACKING
via de mobiele app zie je met 1 druk op de knop de locatie 
je familie en vrienden op het thuisfront kunnen 

 je LIVE volgen terwijl je aan het toeren bent

BETROUWBAAR & VEILIG       

direct een alarm krijgen bij bewegingsdetectie

 weten dat je kostbare bezit goed beveiligd is, 

  geeft een groter veiligheidsgevoel

“Ik gebruik zelf Bike.connects voor 
mijn Alfa Romeo GT junior 1300 uit 
1972. Hij staat in een magazijn op 
een afgelegen industrieterrein. Als 
ik vertrek, zet ik het alarm op en 
ben ik gerust. Stel dat er dan iets 
gebeurt, kan ik ‘m live via de app 
op mijn gsm tracken.”

- Philippe Minne 
general manager All-Connects



,-

LIVE tracking en bewegingsalarm
gebruiksvriendelijke app 
hypergevoelige bewegingssensor
compact & onzichtbaar
2-draadse aansluiting, universeel systeem

aankoop toestel     € 199 
inclusief 1 jaar gratis gebruik app
vanaf 2de jaar € 48,- per jaar

LIVE.connects

Een basisinstinct dat we allemaal in ons hebben, is datgene 
beschermen waar we het meest van houden. En we zijn ervan 
overtuigd dat jij je oldtimer in je hart draagt. Je wil zeker zijn dat er 
niets met je wagen gebeurt.

Kies daarom voor een betrouwbaar systeem om je dierbare 
bezit te beschermen. We zetten geavanceerde GPS technologie in 
om je klassieker te beveiligen via track & trace. Op je smart phone 
kan je op elk moment checken waar  je oldtimer staat, en krijg je 
meteen een automatisch alarm bij bewegingsdetectie.

Onze tracker geeft jou het nodige veiligheidsgevoel en levert 
je mogelijk een polisvoordeel op bij het afsluiten van een 
autoverzekering. 

We stellen onze 2 oplossingen voor: 
BIKE.connects en LIVE.connects. Aan jou de keuze 
welk systeem de juiste match is voor jouw oldtimer!

GPS track & trace beveiligingsysteem

voor oldtimers | moto’s | E-bikes

LIVE tracking en bewegingsalarm
gebruiksvriendelijke app 
grote backup batterij
geofence zones
gemakkelijk te verzetten 

BIKE.connects

grote backup batterij
geofence zones
gemakkelijk te verzetten 
geofence zones
gemakkelijk te verzetten 

aankoop toestel     € 499 
inclusief 1 jaar gratis gebruik app
vanaf 2de jaar € 90 per jaar

LIVE tracking en bewegingsalarm

hypergevoelige bewegingssensor

2-draadse aansluiting, universeel systeem

aankoop toestel     € 199 
inclusief 1 jaar gratis gebruik app
vanaf 2de jaar € 48,- per jaar

connects

2-draadse aansluiting, universeel systeem

connects

LIVE.connects


