OBU e-TOLL
Oferta specjalna od VIASAT Monitoring

Wyposaż flotę w urządzenia OBU certyfikowane
przez Krajową Administrację Skarbową.

_____________
Informacje zawarte w danym dokumencie stanowią zaproszenie do zawarcia
umowy / podpisania aneksu w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego. Indywidualna wycena
zostanie przedstawiona, wraz z przesłaniem szczegółowych informacji dotyczących floty,
dla której usługa integracji z systemem e-TOLL ma zostać uruchomiona.
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System Poboru Opłaty
Elektronicznej
e-TOLL
System e-TOLL to nowoczesne narzędzie wprowadzone w celu realizacji poboru opłaty
za przejazd po płatnych odcinkach dróg w Polsce, zarządzanych przez Generalną
Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad.
Zapraszamy do zapoznania się z ofertą integracji
Twojej floty z nowym systemem!
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Oferta na urządzenie
OBU e-TOLL
Jesteśmy pierwszym operatorem OBU/ZSL dopuszczonym przez Ministerstwo Finansów
do systemu e-TOLL. Urządzenia GPS naszej firmy pozytywnie przeszły testy integracyjne
i spełniły wszystkie postawione wymogi techniczne.

Otrzymaj wycenę

Co zyskasz wybierając
nasze urządzenie:

e-TOLL

Certyfikowane przez KAS urządzenie OBU
Prawidłową transmisję danych, wymaganych do poboru opłaty w e-TOLL
Status działania urządzenia w e-TOLL, powiadomienia i alarmy
Dostęp do usługi e-TOLL z poziomu przeglądarki
Zgoda Krajowej Administracji Skarbowej na dopuszczenie
urządzeń naszej firmy do systemu e-TOLL - zobacz
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EKSPERCI OD MONITORINGU
Od ponad dwóch dekad dostarczamy naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania
w zakresie monitoringu, telemetrii oraz zarządzania pojazdami.
Jesteśmy uznawani za EKSPERTÓW w branży GPS.
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Jakość budowana
od 1995 roku
Od ponad dwóch dekad dostarczamy naszym klientom najnowocześniejsze rozwiązania
w zakresie monitoringu, telemetrii oraz zarządzania pojazdami.

23 tysiące

5 tysięcy

Pojazdów podłączonych
do systemu w Polsce

Firm, które nam
zaufało

780 tysięcy

24H/7

Pojazdów monitorowanych
w VIASAT GROUP

Całodobowe, Alarmowe
Centrum Odbiorcze

5 nagród
Dla najlepszego systemu
monitoringu GPS

Od 2016 roku jesteśmy częścią VIASAT GROUP - wiodącego podmiotu na rynku
projektowania i produkcji elektronicznych systemów samochodowych z technologią
komunikacji satelitarnej.
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FLOTY CIĘŻKIE / AUTA DOSTAWCZE / SAMOCHODY OSOBOWE / MASZYNY i więcej

Dlaczego my?
1

Doświadczenie - Od 1995 roku monitorujemy pojazdy i budynki - robimy to
profesjonalnie. Jesteśmy uznawani za EKSPERTÓW w branży GPS.

2

Jakość produktów i usług - Posiadamy własny dział R&D. Zatrudniamy najlepszych programistów,
konstruktorów i inżynierów GPS. Projektujemy autorskie systemy dla innych firm.
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Gwarancja i bezpieczeństwo - Jako nieliczni posiadamy własne Alarmowe Centrum Odbiorcze
działające 24H/7. Twoje pojazdy są chronione o każdej porze dnia i nocy.
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Fachowe doradztwo - Zawsze służymy pomocą i wiemy jakie rozwiązania są skuteczne. Każdy klient
ma do dyspozycji indywidualnego doradcę - eksperta GPS.

Automonitoring 2 to kompleksowe narzędzie stworzone pod potrzeby klienta. Dzięki innowacyjnym
produktom i skutecznym rozwiązaniom, jesteśmy zawsze o krok przed konkurencja.
Masz pewność, że wybrałeś najlepsza firmę.
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Zamów urządzenia
OBU e-TOLL
Wypełnij formularz z poniższego linku. W odpowiedzi otrzymasz ofertę na urządzenia
OBU e-TOLL dla Twojej floty wraz z umową/aneksem i instrukcją użytkownika,
przygotowaną przez naszych ekspertów.

Zamów urządzenia OBU

Jeśli jesteś już naszym klientem możesz również skontaktować się bezpośrednio ze
swoim opiekunem handlowym.
Zapraszamy do zadawania pytań
i dziękujemy za uwagę,
VIASAT MONITORING | Eksperci od monitoringu
ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa
www.viasat.com.pl

7

_____________
VIASAT MONITORING sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie | Adres: ul. Puławska 359, 02-801 Warszawa
NIP: 9511001175 | KRS: 0000681092 | Nr. Rej. GIOŚ: E0001904W | Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy
w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy KRS | Kapitał zakładowy: 2.100.000,00 zł
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