OFERTA CENOWA

Rozliczaj przejazdy e-TOLL
Monitoruj Pojazdy.
Jedno rozwiązanie

- cały pakiet korzyści!

Wykorzystaj wdrożenie e-TOLL,
by efektywniej zarządzać pojazdami
i kierowcami
Już 1 lipca 2021 r. zostanie uruchomiony nowy system poboru opłat
za korzystanie z ponad 3600 km płatnych odcinków dróg krajowych
i autostrad zarządzanych przez GDDKiA.
Obowiązek korzystania z e-TOLL przy rozliczaniu należności za przejazd obejmie pojazdy i zespoły
pojazdów o masie całkowitej powyżej 3,5 t oraz autobusy. Dotychczasowy system viaTOLL oparty na
bramkach zostanie wyparty przez rozwiązanie e-TOLL oparte na geolokalizacji GPS. Lokalizator
Geonavi e-TOLLgps zamontowany w pojeździe na potrzeby rozliczeń e-TOLL można wykorzystać do
monitoringu pojazdów i floty dzięki połączeniu z aplikacją Geonavi.

Dzięki urządzeniu
e-TOLL gps zyskujesz:

Bezpieczeństwo
Precyzyjne rozliczanie opłat za przejazdy na rzecz Krajowej Administracji Skarbowej,
w oparciu o rozwiązania GEONAVI - sprawdzonego operatora
od lat współpracującego z Ministerstwem Finansów.

Bezobsługowość
Rejestrator nie wymaga ingerencji przy wjeździe na odcinek płatny i wyłączania przy
zjeździe. Nie zawiesza się. Nie wymaga aktualizacji, czy pilnowania sprawności
smarfona, jak przy alternatywnych rozwiązaniach. Jest niezależny od potencjalnych
błędów kierowcy.

Niezawodność

GEONAVI e-TOLLgps to sprawdzone markowe urządzenie wyprodukowane przez
renomowanego europejskiego producenta modułów GPS. Urządzenie posiada
zgodę Szefa Krajowej Administracji Skarbowej - DPO015.8751.5.2021.

Kontrola pojazdów i kierowców
Z GEONAVI otrzymujesz cały wachlarz dodatkowych korzyści z monitoringu
GPS pojazdu w cenie jednego abonamentu za transmisję danych do systemu
e-TOLL. To czysta oszczędność!

Rozliczaj przejazdy e-ToLL
i Generuj Oszczędności

Dzięki niezawodnemu urządzeniu

Bezobsługowość GEONAVI e-TOLLgps

z 24-miesięczną gwarancją

pozwala unikać kar wynikających np.

i prostemu montażowi ograniczasz

z awarii smarfona, wyczerpania baterii

koszty instalacji i eksploatacji

czy z nieuwagi kierowcy.

Precyzyjny i profesjonalny

Monitorując lokalizację, przebieg trasy,

geolokalizator nalicza opłaty

postoje czy prędkość zyskujesz

tylko za faktycznie przejechane

kontrolę nad pojazdem i kierowcą,

odcinki - a nie np. za przejazd

zapobiegając marnowaniu paliwa

drogą równoległą czy estakadą.

i czasu pracy. Ograniczasz
wypadkowość, przestoje i mandaty.

Lokalizacja pojazdów w czasie

Rozwiązanie GEONAVI e-TOLLgps

rzeczywistym pozwoli Ci

umożliwia prowadzenie szczegółowej

zarządzać przewozami

ewidencji pojazdów i ich

z poziomu komputera

przebiegów, które możesz

czy smarfona, by lepiej

wykorzystać do optymalizacji kosztów

wykorzystywać flotę, planować

i rozliczania kierowców.

trasy i ładunki.
Sporządzimy dla Ciebie

Dzięki przechowywaniu danych

kompleksowe raporty dotyczące

w bezpiecznej chmurze odpada

floty pojazdów. To sprawia,

Ci koszt magazynowania oraz

że możesz mieć wszystkie

archiwizacji danych. Masz dostęp

pojazdy i ich podróże pod pełną

do danych i historii pojazdu

kontrolą.

z każdego miejsca na Ziemi 24/7

Dostajesz darmowe aktualizacje

W cenie abonamentu za przesył

oprogramowania w trakcie trwania

danych do systemu e-TOLL

współpracy. Nie przegapisz zmian,

uzyskujesz możliwość przypisania

aktualizujemy za Ciebie.

pojazdom nawet 74 zdarzeń, które
dostaniesz w formie suskrybcji lub

Użytkownikom e-TOLLgps oferujemy
darmowy dostęp do ponad 60
najpopularniejszych typów

alertów na maila. Zyskujesz
kontrolę floty w czasie
rzeczywistym.

raportów GEONAVI dotyczących
pojazdów i floty, co ograniczy Twoje
koszty administracyjne i uprości obieg
dokumentów.

Z rozwiązaniem GEONAVI e-TOLLgps
zyskujesz bezobsługową integrację
z systemem SENT GEO.

GEONAVI
e-Tollgps

Zaufaj niezawodoności i doświadczeniu
Od 10 lat dostarczamy rozwiązania wykorzystujące strumieniowanie danych
geolokalizacji pojazdów w czasie rzeczywistym. W Geonavi od dawna
współpracujemy z Ministerstwem Finansów, zapewniając firmom transportowym
niezawodny dostęp do pokrewnego dla e-TOLL systemu SENT GEO, co wystawia
nam świadectwo kompatybilności, niezawodności oraz jakości oferowanych przez
nas urządzeń i usług. Rozwiązania GEONAVI e-TOLL GPS zapewniają komfort
użytkowania, poczucie bezpieczeństwa oraz generują wymierne oszczędności.

Rejestrator GPS E-TOLL OBU
do samodzielnego montażu

Oferta promocyjna
do wyczerpania zapasów

399 PLN/szt. + 23% VAT
Urządzenie posiada zgodę Szefa Krajowej Administracji
Skarbowej - DPO015.8751.5.2021
Wysyłka kurierem - niezależnie od zamówionej
ilości = 20 PLN + VAT

GEONAVI
e-Tollgps

Abonament obsługowy
20 PLN/mc. + 23% VAT
karta SIM

aktualizacje

przesył
danych

przechowywanie
danych

Oferta promocyjna przy zakupie
urządzenia GEONAVI e-TOLLgps
Zamów do 31 lipca 2021 i nie płać
abonamentu do końca roku!!!
Aplikacja obsługi monitoringu GPS pojazdów
w cenie abonamentu za przesył danych do e-TOLL!

Abonament zawiera:
koszt karty SIM oraz transmisji
danych do KAS i aplikacji GPS,
koszt utrzymania bezpiecznej
infrastruktury serwerowej,
koszt magazynowania
oraz archiwizacji danych,
koszt serwisu oprogramowania
w trakcie trwania współpracy,
aktualizacje oprogramowania
w trakcie trwania współpracy,
dostęp do aplikacji monitoringu
GPS pojazdów:
ponad 60 typów raportów
w systemie,
możliwość przypisania pojazdom
ok. 74 zdarzeń i alertów
nawet 48 cyklicznie generujących się
subskrypcji ze szczegółowymi raportam
i do pobrania lub na maila.

Opcje dodatkowe*:
możliwość rozszerzenia
funkcjonalności aplikacji do
indywidualnych potrzeb Klienta;
możliwość integracji
z zewnętrznymi systemami
i aplikacjami Klienta.

* W przypadku rozszerzenia
funkcjonalności o dodatkowe
parametry cena urządzeń oraz
abonamentu może ulec zmianie.
W celu uzyskania szczegółowych
informacji zapraszamy do
kontaktu

Zakup
e-Tollgps

Wygodne formy płatności
kwartalna (IV kw 2021 r.)
roczna (2022 r.)

Bezpieczny zakup
Umowa bez minimalnego okresu trwania, bez kar umownych.
Urządzenie jest własnością klienta

Dołącz do 2500 zadowolonych
klientów Geonavi w Polsce.

ZAMÓW e-TOLLgps z pakietem korzyści
Liczba urządzeń geolokalizacyjnych posiadających Zgodę Szefa KAS
na użytkowanie do celów naliczania opłat e-TOLL jest ograniczona.
W najbliższym czasie nawet 1,8 miliona pojazdów będzie musiało
zostać zarejestrowanych w systemie e-TOLL.
Przygotuj się na e-TOLL już dziś!

ZAMÓW TERAZ GEONAVI e-TOLLgps

