Zvýšte ochranu vozidla pred odcudzením
na maximum! Teraz za pár eur, alebo jedno
vozidlo BEZPLATNE. Poradíme ako na to...

ZÁRUKA

3 roky

Označenie autoskiel TECHNOLÓGIOU VIN.

TOTO VÁS určite poteší:

Aplikáciu vykonávame
tam,

kde

určí

klient

a navyše bez nutnosti
zásahu do interieru
konštrukcia vozidla.

a

PODĽA ZÁKONA:
Pozmeňovanie
identifikátorov (VIN)
na vozidle je trestný
čin a to v súlade s §
220 Trestného zákona.
Čo sa stane potom?
Príslušné orgány tomuto vozidlu odoberú
tabuľky s evidenčným
číslom, vozidlo bude
vyradené z evidencie
vozidiel a zostane ne-

spôsobilé prevádzky
na komunikáciách.

Určite poznáte taký prípad, keď bežný zabezpečovací systém totálne zlyhal?
Ich skutočná účinnosť je dnes na veľmi nízkej úrovni, je to cca 2500 : 50 ročne. To
znamená úspešnosť len v 2 prípadoch zo 100. Ich cena sa však pohybuje od 300,- do
500,- €. Majiteľ sa pritom spolieha na to, že vozidlo je dostatočne ochránené pred
odcudzením. Takýchto prípadov POZNÁME stovky a stretávame sa s nimi denne. Ak
v tejto oblasti niečo skutočne funguje, sú to jednoduché spôsoby a triky, ako zlodejom
čo najviac skomplikovať ich úmysel a prekaziť ich plány na rýchly a ľahký zárobok. Podľa
policajných štatistík viac než 95% z nich určite nebude zbytočne riskovať! Je viac než
isté, že zoberú také vozidlo, ktoré je chránené čo najmenej! Vytvorenie takýchto
prekážok však vyžaduje dokonalé technické znalosti konštrukcie vozidiel a hlavne
dlhoročnú prax. Dobrým príkladom je ZEDER, ale ak ho zabudnete zamknúť, ani ten
Vám nepomôže. Najdôležitejšie je mať vo vozidle niečo také, čo na prvý pohľad
znamená problémy, komplikácie a starosti... Medzi najkurióznejšie situácie, keď sa zlodej
vzdal úmyslu odcudziť vozidlo boli: prázdna nádrž, alebo svietiaca kontrolka oleja...
Ochrániť všetky vozidlá pred odcudzením je nemožné, a to nie je naším cieľom. Stačí, ak
pomôžeme aspoň tým, ktorým v minulosti bolo vozidlo odcudzené a nechcú to zažiť
znova! Pomohli sme už tisíckam klientov a najviac nás teší = nulový počet prípadov
odcudzenia vozidiel. V spolupráci s poisťovňami, autoservismi a odborníkmi v danej
oblasti máme v ponuke viac než 50 typov zabezpečovacích systémov od 30,- do 1600,-€.
TECHNOLÓGIA VIN je na trhu už viac ako 15 rokov s úspešnosťou viac ako 95%
a s najnižším počtom prípadov krádeží. Je sériovo montovaný výrobcom vozidiel Škoda
- Octavia a Roomster. Poisťovne, autoservisy a odborníci tento spôsob akceptuje a
odporúča ako základný a vhodný spôsob ochrany vozidiel za cenu, ktorú si môže
dovoliť každý. (VIN, 17-miestny kód, ÚPLNÉ ČÍSLO KAROSÉRIE je najdôležitejší
ochranný a identifikačný znak každého vozidla.) VIN - NEVYŽADUJE žiadne kľúče, zdroj
energie, údržbu, nedá sa vypnúť, ani deaktivovať. Pri montáži nie je potrebné vozidlo
ROZOBERAŤ, ani inak zasahovať do interieru Vášho vozidla! VIN spĺňa všetky
podmienky spôsobilosti vydaný Kriminalisticko-expertiznym ústavom MV SR ( od r. 2001).
Legalizácia (prihlásenie vozidla) bez výmeny takto označených skiel je vylúčená!

DARČEKOVÉ KUPÓNY:
Ponuka je hlavne pre
tých, ktorí nechcú riskovať, platiť za niečo,
čo dnes už nefunguje
tak spoľahlivo ako v
minulosti a chcú sa vyhnúť prípadným problémom. TERAZ môžu
navyše ešte aj UŠETRIŤ!

Na záver: Od roku 2007 (za posledných 8 rokov) bolo v SR odcudzených
17.731 vozidiel, v BB regióne to bolo 684 vozidiel. Dnes je v SR týmto spôsobom
chránených približne 150.000 vozidiel a počet prípadov odcudzených je menej ako 10.
V BB regióne je evidovaných viac ako 4.000 vozidiel chránených TECHNOLÓGIOU VIN,
z toho cca 3.000 realizovala naša spoločnosť. Počet prípadov odcudzenia je nula!
Poskytujeme 3 až 5 ročnú záruku (vrátenie zaplatenej sumy v prípade odcudzenia
vozidla) a doteraz sme nemali žiadnu reklamáciu. Od roku 2010 je v ČR už viac poisťovní
a leasingových spoločností, ktoré tento spôsob ochrany vyžadujú POVINNE. Dôvod je
jednoduchý - spoľahlivosť a takmer nulový počet odcudzených vozidiel!

Informácie o ďalšie možnostiach získate na webe:

www.autosumo.sk

