Welke SAFE.track past bij
mij en hoeveel kost het?

O.connect

E.connect

S.connect

EENMALIGE KOST *
hardware

€ 179,-

€ 249,-

€ 399,-

installatie

€ 0,-

€ 99,-

€ 99,-

€ 109,-

of
LIVE.pro

€ 109,-

n/a

€ 189,-

€ 109,€ 189,-

* alle prijzen zijn inclusief 21% BTW, en alle kosten voor updates, M2M SIM kaart EU, app,
rapporten en alerts via mail. Onze systemen zijn steeds naar voorkeur personaliseer
baar en het is mogelijk om zelf te bepalen welke parameters je instelt.

Waarom kan een alcoholslot
een leven redden?
Voorkomen is beter dan genezen, toch?
Soms moet je de chauffeur tegen zichzelf
beschermen om de veiligheid van de passagiers en andere weggebruikers te waarborgen.
Ons systeem is 100% betrouwbaar en transparant. Te veel is te veel. Het vast
gemonteerde toestel meet het alcoholgehalte van de adem en verhindert het
starten indien de ingestelde limiet overschreden wordt. Contacteer ons voor meer
informatie of een offerte.

PRAAT MET ONS
03 289 55 35

ALL-C
MAIL ONS
HELP@all-connects.be

connect & monitor je wagen
RIJGEDRAG | GEOFENCING | ALERTS |
LIVE MONITOR | START-STOPKNOP

JAARLIJKSE KOST *
abonnement
LIVE.start

SAFE.track

NNECTS

Track & trace | Asset management | Protection | IoT

Precies wat je nodig hebt voor
je gemoedsrust en je portemonnee

Is er een nieuwe bestuurder in het gezin, die
nu ook de gezinsauto wil gebruiken? Meerdere
bestuurders beïnvloedt de performantie van de
wagen. Rijdt iedereen even veilig of energiebewust?

Wie

betaalt

de

verkeersboetes?

Je dochter belt dat de auto is stilgevallen in
Hasselt, terwijl jij dacht dat ze in Antwerpen was?

O.connect

Als dit herkenbare situaties voor je zijn, dan is een
SAFE.track monitor wellicht een grote hulp om
jezelf de nodige gemoedsrust te geven en de
lieve vrede in je gezin te bewaren.

LIVE.start

LIVE LOCATIEBEPALING

E.connect
LIVE.start

rittenhistoriek bekijken

Dankzij bestuurdersidentificatie, live tracking
en rijgedraganalyse is er geen discussie meer
wie wanneer en op welke manier gereden heeft.
Je weet ook meteen aan wie je de boete moet

LIVE.start

de wagen over deze virtuele grens gaat en de
zone in of uitrijdt.
De automatische alerts via sms of email voor
de keuring, onderhoud, bandenwissel, ... zijn

LIVE.start

rittenhistoriek bekijken

rittenhistoriek bekijken

alternatieve routes bij file

alternatieve routes bij file

ALERTS & ALARMS

ALERTS & ALARMS

overtreden snelheid, te bruusk

overtreden snelheid, te bruusk

overtreden snelheid, te bruusk

remmen, hard optrekken,

remmen, hard optrekken,

remmen, hard optrekken,

bochten te snel nemen, geofence

bochten te snel nemen, geofence

bochten te snel nemen, geofence

LIVE.start

START & STOP KNOP

LIVE.pro

BESTUURDERSIDENTIFICATIE

LIVE.pro

BESTUURDERSIDENTIFICATIE

indien nodig kan je via de app

+ STARTONDERBREKING

+ STARTONDERBREKING

de wagen verhinderen te starten

app registreert elke bestuurder

app registreert elke bestuurder

en indien nodig kan je via de app

en indien nodig kan je via de app

de wagen verhinderen te starten

de wagen verhinderen te starten
LIVE.pro

van alle verzamelde data en kan je persoonlijke

RIJGEDRAG | ECODRIVE
analyseer de rijprestaties

voorkeuren instellen.

verminder je brandstofverbruik

SAFE.track kan je helpen het rijgedrag van elk

met 15% en stoot minder CO2 uit

gezinslid (ook jezelf) bij te sturen waardoor je

CHECK hiernaast welke variant bij jou past.

LIVE.start

onderhoud, keuring, bandenwissel, ...

of smartphone heb je een duidelijk overzicht

mee gaat.

LIVE LOCATIEBEPALING

onderhoud, keuring, bandenwissel, ...

erg handig als geheugensteuntje. Op je tablet

wagen minder zwaar belast wordt en langer

LIVE.start

onderhoud, keuring, bandenwissel, ...

geven. Met geofencing kan je een geografisch
gebied virteel afbakenen en krijg je een sms als

ALERTS & ALARMS

LIVE LOCATIEBEPALING

S.connect

WAAROM EEN O-CONNECT?

WAAROM EEN E-CONNECT?

WAAROM EEN S-CONNECT?

plug & play (via OBD poort)

wordt geïnstalleerd (geen manipulatie)

wordt geïnstalleerd (geen manipulatie)

geen installatie nodig

+ module bestuurderID & start/stopknop

+ module rijgedraganalyse | ecodrive

Wil je graag advies? Connect met ons en
we helpen je graag verder: bel ons op
03 289 55 35 of stuur een mailtje naar
HELP@all-connects.be!

45x45x28mm

60x64x20mm

70x64x22mm
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