προστατέψτε το όχημά σας δορυφορικά
εντοπίστε το live μέσω κινητού και υπολογιστή
ακινητοποιήστε το απομακρυσμένα
δείτε το ιστορικό κίνησης
ξεγνοιάστε από τηλεπικοινωνιακά κόστη

www.wavenet.gr

Τι θα μπορώ να κάνω με το vSafe;
• Θα παρακολουθείτε το αυτοκίνητο ή τη μηχανή σας ζωντανά στο χάρτη 24 ώρες το 24ωρο.
• Θα ελέγχετε την οδηγική συμπεριφορά οικείων προσώπων.
• Θα επιθεωρείτε όλες τις διαδρομές που κάνατε το τελευταίο εξάμηνο με αναλυτικά στοιχεία
όπως ταχύτητα, κατεύθυνση, στάσεις και πολλά άλλα.
• Θα ειδοποιείστε με sms ή/και email σε περίπτωση που κάποιος προσπαθήσει να κλέψει το
όχημά σας.
• Σε περίπτωση κλοπής, θα μπορείτε να μπλοκάρετε τον κινητήρα ακινητοποιώντας το
όχημα.

Έχω ασφάλεια κλοπής και συναγερμό,
τι παραπάνω μου προσφέρει το vSafe;
Ο συναγερμός μπορεί μέχρι ένα βαθμό να αποτρέψει την κλοπή αλλά δεν
προσφέρει τίποτα αφού έχει κλαπεί το όχημα.
Με την ασφάλεια κλοπής, θα λάβετε την αποζημίωση μετά από αρκετούς
μήνες, εφόσον δε βρεθεί μέχρι τότε κάποιο μέρος από το όχημά σας. Συχνά
η αποζημίωση είναι μικρότερη της πραγματικής αξίας του οχήματός σας με
αποτέλεσμα να μη μπορείτε να αντικαταστήσετε το απολεσθέν.
Το vSafe δεν αποτρέπει απλά την κλοπή, αλλά σας βοηθά να ανακτήσετε το
κλεμμένο όχημά σας, εφόσον μπορείτε να μπλοκάρετε τον κινητήρα και
γνωρίζετε ακριβώς που βρίσκεται ακινητοποιημένο.
Το vSafe δεν προσφέρει απλά ασφάλεια αλλά προηγμένη διαχείριση του
οχήματος.

Γιατί να επιλέξω τη Wavenet;
Γιατί έχουμε περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας.
Γιατί τα προϊόντα μας έχουν αναπτυχθεί εξ' ολοκλήρου από εμάς. Έτσι μπορούμε να
συνδυάσουμε ανταγωνιστικές τιμές με υψηλού επιπέδου προϊόντα.
Γιατί το προσωπικό μας θα σας εξυπηρετήσει άμεσα χωρίς πολύπλοκες διαδικασίες.
Γιατί οι πολιτικές μας είναι ξεκάθαρες χωρίς ψιλά γράμματα.

Τι χρειάζεται να κάνω για να ξεκινήσω;
Με τη Wavenet τα πράγματα είναι απλά!
Έχουμε επιλέξει για εσάς τις πιο αξιόπιστες συσκευές τηλεματικής της αγοράς,
αναλαμβάνουμε το κόστος κινητής τηλεφωνίας και σας προσφέρουμε ποιοτικά και
εύκολα στη χρήση προϊόντα, με υψηλού επιπέδου υποστήριξη.
Εσείς απλά επικοινωνήστε μαζί μας ή με τον πλησιέστερο συνεργάτη της Wavenet και
ξεκινήστε να χρησιμοποιείτε το vsafe, εύκολα και γρήγορα!

Ηρακλείας 8, Συκιές, 56625, Θεσσαλονίκη

+30 2312 315 068

info@wavenet.gr

www.wavenet.gr

