
Beställ idag på
http://shop.teamsafety.se

Vi på SweTrack har arbetat med GPS-spårning
sedan 2013. När vi nu lanserar SweTrack Lite
gör vi det för att göra GPS-spårning till något som 
verkligen är tillgängligt för alla.

SweTrack Lite är en miniatyristisk GPS-spårare
som du monterar i ditt fordon med två enkla
kablar. Därefter ser du fordonets position i dinkablar. Därefter ser du fordonets position i din
smartphone eller surfplatta - ingen krånglig 
konfiguration krävs. Du kan även få larm om fordonet 
förflyttas eller lämnar ett visst område. 

Bläddra vidare för att lära dig mer!

VAD ÄR

SWETRACK LITE?

GPS-SPÅRAREN

SWETRACK
LITE

DET ENDA STÖLDSKYDDET
DITT FORDON BEHÖVER



LÄTT SOM EN PLÄTT!

Allt du behöver är en app
SweTrack Lite ansluts med två enkla kablar till
elsystemet i ditt fordon, och produkten är därefter
redo för användning. Det enda du behöver göra
sedan är att ladda ned appen SweTrack Live och 
skapa ett konto - sedan kan du börja spåra direkt!
Positionen visas på telefonens skärm, och uppdateras
automatiskt varannan minut. Inga inställningar krävs.automatiskt varannan minut. Inga inställningar krävs.
Enklare än så blir det inte!

Fordonsstölder är ett växande problem i vårt 
samhälle, och genom att montera en GPS-spårare i
ditt fordon så kan du förebygga detta. GPS-spåraren
varnar dig om fordonet börjar röra på sig, och om
tjuven arbetar fort så kan du alltid följa fordonets
position med livespårningen i SweTrack Live.
Eftersom SweTrack Lite inte kräver några inställningarEftersom SweTrack Lite inte kräver några inställningar
eller något underhåll, så är den det bästa sättet att
skydda dig mot fordonsstölder.

SweTrack Lite kostar endast 499 kr inklusive moms.
Därefter laddar du produkten med ett värdebevis
till en kostnad av 49 kr per månad. Du betalar bara
för den tid du vill använda GPS-spåraren, och du 
laddar snabbt och säkert på ytterligare användning
via vår hemsida. 

Du kan köpa SweTrack Lite hos Team Safety.Du kan köpa SweTrack Lite hos Team Safety.
Beställ idag på shop.teamsafety.se!

Att komma igång är

ENKEL ATT ANVÄNDA
SweTrack Lite monteras med två kablar
i ditt fordon, och är därefter redo för
användning. Ingen konfiguration krävs!

Med livespårningen kan du se fordonets
position direkt på skärmen. Du kan även
begära ut fullständig positionshistorik.



GEOSTÄNGSEL

LIVESPÅRNING

I appen kan du aktivera ett geostängsel.
Det innebär att du får ett larm om fordonet
lämnar ett visst område utan din vetskap.

inbyggda larmfunktioner
SweTrack Lite erbjuder rörelselarm, vilket
innebär att du får ett larm via appen om
fordonet börjar röra på sig.

FUNKTIONER I

SWETRACK LITE



ALLA HAR NYTTA AV
GPS-SPÅRAREN SWETRACK LITE

INFORMATION OM
PRIS OCH BESTÄLLNING


