Sníží vaše výdaje...

Vaše úspory pro:

Počet aut

Průměrná spotřeba

Roční nájezd

5 aut

6,5l / km

30 000 km / rok

1. Úspora paliva
Mějte přesný přehled o pohybu vašich vozidel a dokonalou kontrolu nad výdaji.

Snížíte měsíční výdaje až o

9 100 Kč

2. Úspora servisních nákladů
Menší opotřebení vozidel a delší časové intervaly mezi pravidelnými prohlídkami.

Nižší náklady na servis až o

32 %

3. Zvýšení efektivity zaměstnanců
Zaměstnanci budou pracovat efektivněji a poctivě využívat pracovní dobu.

Měsíčně zabráníte prostojům v délce až

42 hod

4. Úspora času na administrativu
Nemusíte ztrácet čas ručním vyplňováním knihy jízd. S lokátorem se vytvoří automaticky
a navíc ji lze editovat.

Měsíčně ušetříte až

7,2 hod

5. Snížení opotřebení vozidla
Auto vybavené lokátorem ujede jen tolik km, kolik opravdu potřebujete. Po 5ti letech
provozu ho prodáte mnohem výhodněji.

Za 5 let vozidla zbytečně nenajedou až

240 000 km

6. Snížení rizika odcizení vozu
Zabezpečením vozidla pomocí lokátoru se snižuje riziko odcizení vozu až o 64 % . Když
už se někdo pokusí vůz odcizit je pravděpodobné, že ho policie dopadne

83 %

aut se vrátí k majiteli

7. Snížení rizika nehody
Jasná pravidla používání vozů a dohled nad stylem jízdy řidiče mohou mimo úspory
paliva významně snížit i riziko dopravní nehody.

O 37 %

méně nehod
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Chcete nabídku na systém Lokátory.cz?
Nebo máte dotazy ohledně jeho fungování? Neváhejte nás kontaktovat!

+420 777 250 770 (Po-Pá: 8-17)
prodej@lokatory.cz
www.lokatory.cz

Tango, spol. s r. o.
Vídeňská 1764/158
148 00, Praha - Kunratice

