USŁUGI CONNEX
RECOVERY

Odkryj funkcje ochrony pojazdu w połączeniu z wygodą
aplikacji mobilnej myCobra

FUNKCJE CONNEX
GUARDIAN
Connex Guardian rozszerza poziom zabezpieczenia pojazdu o opcjonalne: przycisk
antynapadowy lub Kartę Kierowcy (Guardian Personal). Connex Guardian umożliwia
również wykorzystanie podłączenia do magistrali CAN, zwiększającego komfort użycia
systemu (Guardian Private) poprzez uzbrajanie i rozbrajanie systemu fabrycznym
kluczykiem pojazdu. Opcjonalnie użytkownik może lokalizować pojazd przez aplikację
web (https://myweb.cobratelematics.com).

GUARDIAN PRIVATE

GUARDIAN PERSONAL

CAN uzbrajanie/rozbrajanie
fabrycznym kluczem

Karta Kierowcy

Alarm holowanie

Alarm holowanie

Alarm sabotaż
Zewnętrzny autoalarm*
Zagłuszanie GSM

Alarm sabotaż
Zewnętrzny autoalarm*
Zagłuszanie GSM

Przycisk antynapadowy

Przycisk antynapadowy

Blokada Silnika przez
Stację Monitorowania
(SOC)*

Blokada Silnika przez
Stację Monitorowania
(SOC)*

Główne cechy charakterystyczne i zalety usług Cobra Connex:
Sieć Stacji Monitorowania
(SOC) w 36 krajach
Europy*

Bezpośredni kontakt z
Policją

Usługa 24 godziny
7 dni w tygodniu

Automatyczne alarmy
wysyłane do Stacji
Monitorowania (SOC)

Precyzyjna lokalizacja
GPS

Automatyczna
diagnostyka systemu

Międzynarodowy zasięg
GSM i GPRS

Rekomendowany
przez towarzystwa
ubezpieczeniowe

*Albania, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Czarnogóra, Czechy, Cypr, Dania, Estonia, Finlandia,
Francja, Grecja, Hiszpania (włączając Andorę, Gibraltar), Holandia, Irlandia, Litwa, Łotwa, Luxemburg, Macedonia, Malta,
Niemcy (włączając Liechtenstein), Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Szwajcaria,
Turcja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy (włączając Watykan, San Marino)

*opcja: skontaktuj się ze swoim Narodowym Dostawcą Usług Cobra (NSP) lub dealerem aby zapytać o dostępne opcje
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Monitorowanie
w Polsce zapewnia

USŁUGI LOKALIZACJI GPS
Ochrona i zdalne zarządzanie
pojazdem na wyciągnięcie dłoni

Cobra Connex
Najlepsza ochrona
Twojego pojazdu

Cobra używa najnowszych technologii GPS/GPRS/
GSM, aby przeciwdziałać doskonale zorganizowanym
organizacjom przestępczym i móc reagować w sytuacji
kradzieży pojazdu, dostarczając przy tym kompletne
rozwiązanie składające się z:
-- zainstalowanego urządzenia telematycznego Cobra
-- infrastruktury serwerowej do zarządzania danymi o
pojeździe i obsługi alarmów
-- sieci Narodowych Dostawców Usług (NSPs) oraz Stacji
Monitorowania (SOCs) w 36 krajach Europy.
Usługa aktywna jest również w Rosji, Malezji i
Południowej Afryce.

FUNKCJE OCHRONY

Wybierając usługę lokalizacji Connex Recovery, automatycznie uzyskujesz dostęp
do aplikacji mobilnej myCobra, pozwalającej w wygodny sposób dostarczyć
właścicielowi pojazdu między innymi takich danych jak lokalizacja pojazdu w czasie
rzeczywistym, wskazówki dojścia do pojazdu, dane umowy i użytkownika. Specjalne
konto aplikacji mobilnej umożliwia zarządzanie wieloma pojazdami z urządzeń
iPhone® oraz Android™.
W zależności od wybranej usługi, zainstalowanego urządzenia i opcji podłączenia
wykonanego w pojeździe, zdalne zarządzanie pojazdem i funkcje ochrony zawierają:

Connex Recovery zapewnia właścicielowi pojazdu
spokój oraz niezrównany poziom usług, oferując korzyści
łatwej zdalnej ochrony i wygodę poprzez użycie aplikacji
mobilnej myCobra, zaprojektowanej by pozwolić Ci
pozostać przez cały czas w kontakcie ze swoim pojazdem.

Rekomendowany
przez producentów
samochodów i
towarzystwa
ubezpieczeniowe

Cobra jest światowym liderem na rynku Systemów
Odzyskiwania Skradzionych Pojazdów i jedynym w Europie
autoryzowanym przez producenta dostawcą systemów
lokalizacji do: Audi, Bentley, Ducati, Ferrari, Gruppo
Piaggio, Lamborghini, Maserati, Mc Laren, Porsche oraz
Renault.
Urządzenie telematyczne Cobra ukryte jest w pojeździe
w sposób trudno dostępny i niewidoczny dla złodzieja.
Wszystkie systemy Cobra są zintegrowane z pojazdem i nie
zakłócają pracy jego elektroniki.
Systemy Cobra Connex rekomendowane są przez
towarzystwa ubezpieczeniowe i posiadają niezbędne
przepisami międzynarodowe i krajowe atesty.

FUNKCJE MOBILNE

RECOVERY FIRST

RECOVERY FIRST

RECOVERY FULL

Zgłoszenie kradzieży

Zgłoszenie kradzieży

Alarm holowanie

Alarm holowanie

Alarm sabotaż

Alarm sabotaż

Zagłuszanie GSM

RECOVERY FULL

Lokalizacja pojazdu

Lokalizacja pojazdu

Raport Tras

Raport Tras

Opcje Specjalne

Opcje Specjalne

Połączenia alarmowe
SOS

Połączenia alarmowe
SOS
Ograniczenie
prędkości
Geo Strefy

Zewnętrzny autoalarm*

Blokada Silnika przez
Stację Monitorowania
(SOC)*
*opcja: skontaktuj się ze swoim Narodowym Dostawcą Usług Cobra (NSP) lub dealerem aby zapytać o dostępne opcje

Alarmy te będą wysyłane do Stacji Monitorowania (SOC), które następnie
niezwłocznie uruchomi procedurę odzyskiwania skradzionego pojazdu.

Aby zwiększyć komfort i wygodę użytkownika, ekran główny aplikacji może zostać
indywidualnie spersonalizowany. Dzięki temu użytkownik uzyskuje błyskawiczny dostęp
do najczęściej używanych funkcji. Połączenia alarmowe dostępne z poziomu aplikacji
pozwalają na kontakt z Obsługą Klienta, zgłoszenie kradzieży w Stacji Monitorowania
(SOC), zgłoszenie awarii pojazdu lub powiadomienie o wypadku (zależnie od kraju
oraz rodzaju posiadanej usługi).

