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platí od 01.06.2010

REX - ceny poskytovaných služeb pro vozidla

Pro jednoduchost můžete využít nabídky umístěné na listu balíčky. 

Kč měsíčně bez 

DPH Kč měsíčně s DPH

poskytováno s 

jednotkou

popis 

služby působnost 

střežení GSM ATHOS CA1802 220 264 CA1802 viz.1 ČR

střežení GPS ATHOS CA1803 300 360 CA1803 viz.1 EVROPA

Kč měsíčně bez 

DPH Kč měsíčně s DPH

poskytováno s 

jednotkou

popis 

služby působnost 

pasivní střežení 149 179 CA1803,Uniloc,Basic,CU-07 viz.2 Evropa

aktivní střežení GPS + kniha jízd 450 540 CA1803 viz 1 a 5

aktivní střežení GPS + dispečink 450 540 CA1803 viz 1 a 6

aktivní střežení GPS + kniha jízd + dispeč 550 660 CA1803 viz.1,5,6

pasivní střežení GPS + kniha jízd 299 359 CA1803,Uniloc,Basic,CU07 viz 2 a 5

pasivní střežení GPS + dispečink 299 359 CA1803,Uniloc,Basic,CU07 viz 1 a 6

pasivní střežení GPS + kniha jízd + dispeč 399 479 CA1803,Uniloc,Basic,CU07 viz.1,5,6

Kč měsíčně bez 

DPH Kč měsíčně s DPH

poskytováno s 

jednotkou

popis 

služby 

trvalý 

okamžitý 

přenos poloh

ruční dotazy 

GPS v ceně 

ks/cena Kč za 

další

POUZE SIM 10 12
CA1802/CA1803/ 

UNILOC/BASIC/CU07 viz.4 ne 0/10 Kč

lokalizace 50 60
CA1802/1803/ 

UNILOC/BASIC/CU07 viz.3 ne 2/5 Kč

lokalizace+kniha jízd ATHOS 220 264 CA1803 viz.3 a 5 ne 2/5 Kč

lokalizace+dispečink ATHOS 220 264 CA1803 viz 3 a 6 ano 2/5 Kč

lokalizace+kniha jízd+dispečink ATHOS 350 420 CA1803 viz.3,5,6 ano 2/5 Kč

lokalizace+dispečink UNILOC 189 227 UNILOC/BASIC/CU07 viz 3 a 6 ano 2/5 Kč

lokalizace+kniha jízd UNILOC 199 239 UNILOC/BASIC/CU07 viz.3 a 5 ne 2/5 Kč

lokalizace+kniha jízd+dispečink UNILOC 275 330 UNILOC/BASIC/CU07 viz.,5,6 ano 2/5 Kč

dispečink BasicLE AKCE !!! 109 131 BASIC LE viz.6 ano 0/5 Kč

e-call 50 60
pouze s jednotkou 

CA1803A nebo UNILOC viz.7

pouze se 

speciálním 

příslušenství

m

pouze se 

službou 

dispečink

7/ Pro využití služby e-call - pomoc v nouzi při havárii je nutné vozidlo vybavit speciálním čidlem havárie - viz ceník. Pokud pak dojde k silnějšímu 

nárazu, vozidlo automaticky hlásí naší nepřetržité službě speciální poplach. Operátor pak zajistí okamžitou pomoc. V případě že je posádka schopna 

komunikace, tak po dohodě s ní, pokud komunikace schopna není, tak odhadne rozsah škody podle údaje o rychlosti těsně před nehodou. Díky 

znalosti přesné polohy nehody a rychlosti před nehodou je zajištěná pomoc rychlá a efektivní. Vozidlo dále vybavujeme hands free sadou pro 

oboustrannou komunikaci pro jednotku ATHOS nebo alespoň mikrofonem v případě jednotky UNILOC. Vozidlo vždy musí mít některou ze služeb typu 

dispečink - trvalé posílání poloh, aby měl operátor zaručenou informaci o poloze a rychlosti před nárazem. Pokud se pohybujete v zahraničí 

doporučujeme také službu datový roaming a aktivaci trvalého zasílání poloh i v zahraničí.

1/ Po aktivaci služby aktivní střežení je vozidlo připojeno na pult nepřetržitého dohledu. Veškerá neoprávněná manipulace s vozidlem je automaticky hlášena operátorům, 

kteří v případě potřeby zajistí zásah vedoucí k záchraně vozidla. V ceně služby je měsíční paušál SIM karty a komunikace s vozidlem ve výši 20 Kč pro GSM a 50 Kč pro 

GPS verzi. Funkčnost zařízení je pravidelně dálkově kontrolována. V ceně jsou i 2 lokalizace do map měsíčně a technické konzultace  Služba je certifikována pojišťovnami - 

získáváte slevu pojistného. V ceně je kompletní správa zařízení, změny programování dle požadavku zákazníka. Master kód pro nastavení jednotky zná pouze centrála 

REX.

Pro výběr vhodné služby doporučujeme Průvodce zájemce o střežení a sledování provozu vozidla, který naleznete na www.e-

rex.cz

5/ Služba kniha jízd znamená vedení kompletního přehledu o pohybu vozidla na www.e-rex.cz V ceně jsou GPRS datové přenosy.

4/ Služba POUZE SIM poskytuje SIM kartu s minimálním paušálem při nízkém provozu. Objekt je možno lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru e-

rex.cz. Případné poplachy z objektu jsou přenášeny pouze k zákazníkovi. SIM je paušální, lokalizační a má aktivován roaming. Při zřízení služby je účtován vratný depozit 

500 Kč. Provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po dosažení částky  500 Kč. V ceně nejsou žádné další služby. Změny programování si musí zákazník 

provádět sám nebo ve spolupráci s montážní dílnou. Master kód zná pouze zákazník. Smlouvu pro tuto službu je možné bez poplatku uzavřít pouze online. Při uzavření 

jiným způsobem (formulář WORD, tištěný formulář) je účtovan zřizovací poplatek 200 Kč. 

Aktivní střežení (auto Vám hlídá naše nepřetržitá služba, auto hlásí aktivně na PCO napadení, kontrolu atd.)

Služby lokalizační a sledovací (máte přehled, kde se vozidlo pohybuje/pohybovalo, ale není napojeno na hlídání)

Doplňková bezpečnostní služba e-call pomoc v nouzi při havárii

3/ Po aktivaci služby lokalizace je objekt možno lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru e-rex.cz. Případné poplachy z objektu jsou přenášeny pouze k 

zákazníkovi. Pro službu je poskytována SIM karta systému REX, která je paušální, lokalizační a má aktivován roaming. Při zřízení služby je účtován vratný depozit 500 Kč. 

Provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po dosažení částky  500 Kč. V ceně jsou i technické konzultace a kompletní správa zařízení, změny programování dle 

požadavku zákazníka. Master kód zná dle volby zákazníka centrála REX, zákazník nebo oba.

Pasivní střežení (když majitel zjistí odcizení, vozidlo dohledáme a vrátíme pokud je to ještě možné)

2/ Při službě pasivní střežení vozidlo neposílá žádné zprávy ani poplachy na centrálu REX na pult nepřetržitého dohledu. Podle typu zařízení může vozidlo posílat 

poplachy majiteli. V případě, že majitel zjistí, že mu vozidlo bylo odcizeno kontaktuje telefonicky operátory nepřetržitého dohledu REX, kteří v případě potřeby zajistí zásah 

vedoucí k záchraně vozidla.Pravděpodobnost záchrany vozu je ale nižší než u aktivního střežení a záleží zejména na časové prodlevě od krádeže. V ceně služby je 

měsíční paušál SIM karty a komunikace s vozidlem ve výši 20 Kč. V ceně je 5 lokalizací do map měsíčně a technické konzultace. V ceně jsou i technické konzultace a 

kompletní správa zařízení, změny programování dle požadavku zákazníka. Master kód zná dle volby zákazníka centrála REX, zákazník nebo oba.

Kombinované služby : auto Vám hlídáme proti krádeži a navíc máte kompletní přehled o jeho pohybu

6/ Službou dispečink se rozumí zasílání pravidelných poloh z každého vozidla v intervalu 1 minuty nebo delším. Okamžitá poloha vozidel je pak k dispozici na na www.e-

rex.cz V ceně jsou i GPRS přenosy do výše 5MB v ČR. Je možno vidět pohyb vozu přímo v mapě. Možnost implementace vlastních map zákazníka.Odpadá potřeba 

ručních dotazů na polohu.


