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Základní charakteristika vyhledávacího systému Connex
Vyhledávací systém odcizených vozidel Connex je založen na technologii GSM
a GPS a slouží pro aktivní lokalizaci vozidel. Bezpečnost a spolehlivost celého systému
zaručuje hlavní server ve Švýcarsku a roamingová SIM karta holandského GSM operátora
VODAFONE. V případě neautorizované manipulace s vozidlem je vyslán signál na pult
bezpečnostní služby SECURITAS, která zajišťuje 24-hodinovou ostrahu vozidla. Majitel
vozidla je v takovém případě kontaktován, a pokud potvrdí skutečnou krádež, kontrolu nad
vozidlem přebírá pult bezpečnostní služby, který zahájí standardní protikrádežovou
operaci. Pult bezpečnostní služby je propojen on-line s bezpečnostními agenturami
Connex v jiných zemích. Montáž a pravidelná kontrola systému Connex je prováděna
výhradně v autorizovaných montážních střediscích.
Seznam zemí, kde působí ostatní poskytovatelé služeb v Evropě nebo kde pult
bezpečnostní služby Securitas ČR s.r.o. spolupracuje se svými partnery, je uveden na
webových stránkách v části „Ke stažení“.
K vyhledávacímu systému Connex je možné připojit autoalarm a přídavné senzory.
Více informací je možné získat na webových stránkách www.cobraconnex.info.
Pult bezpečnostní služby - SECURITAS ČR s.r.o. - zabezpečuje 24-hodinovou ostrahu.
Je držitelem certifikátu, uděleným Národním bezpečnostním úřadem o ochraně
utajovaných skutečností, vlastní evropskou homologaci na poskytování bezpečnostních
služeb. Dále je uvedena v seznamu registrovaných firem certifikačního institutu České
Asociace Pojišťoven. www.securitas.cz
F&B COMPANY s.r.o. je společnost s 21 let zkušenostmi v oblasti elektronického
zabezpečení vozidel. Od roku 1997 zastupuje značku Vodafone na českém trhu.
Spolupracuje s výrobci a dovozci vozidel, montážními středisky i uživateli vozidel. Nabízí
rozsáhlý sortiment elektronického zabezpečení pro vozidla všech značek. Zajišťuje
záruční i pozáruční servis, dodávky náhradních dílů a poradenství. Sídlo firmy je v
Olomouci. www.fbcom.cz
Vodafone Automotive SpA je jedním z nejvýznamnějších producentů v oblasti
elektronických řešení zabezpečení vozidel. Je partnerem významným automobilovým
výrobcům v Evropě, USA a Japonsku. V evropských i mimoevropských zemích je
Vodafone zastoupen prostřednictvím sítě 44 partnerů. Společnost Vodafone Automotive
byla založena v roce 1973. Hlavní základna pro výzkum, vývoj a výrobu je umístěna ve
Varese v Itálii. automotive.vodafone.com
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