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Csatlakozás az E-útdíj rendszerhez

GSMPROOBU
a sofőrök igényeihez alakítva
a FUVOSZ ajánlásával

A GSM Protect Kft 1997-ben alapított. 100%-ban magyar tulajdonú, budapesti székhelyű tórsasóg. Cégünk az
elektronikai javítás mellett, elektronikai eszközök egyedi fejlesztésével foglalkozik, mely lefedi a tervezéstól a
komplett gyártásig tartó folyamatot, továbbá tevékenységünkbe a már meglévó elektronikai eszközök átterve-
tése, arculatának modernizálása is beletartozik. Több éves fejlesztési munka eredményeképpen hoztuk létre a
legmodernebb technológiai ismeretek szerint, Magyarországon gyártott, beszédhang alapú, interaktív gépjár-
művédelmi és műholdas nyomkövetó rendszeriniket. A készülék elnevezése: Inte/liGuard'" Private, ami egy
rejtett mini számítógép, mely amellett hogy műholdas helymeghatározóval követi a gépjármű pozícióját, állandó
telefonos kapcsolatot is biztosít a gépjárművel. A fent említett egyedi gépjárművédelmi rendszerrel egyidóben
jejlesztettük ki az Inte/liGuard'" Trans névre hallgató flottakövétési szolgáltatásokat ellátó készülékünket.

Társaságunk 2013 június 13-án kötött szerződést az Állami Autópálya Kezelő Zrt-vel
(jelenlegi Nemzeti Útdíjfizetési Szolgáltató Zrt. -vel), mellyel hivatalos bevallási köz-
reműködóként vehetett részt az elektronikus útdíjrendszer indulásában. Feladatunk
az ügyfelek útdíjbevallási kötelezettségének teljesítése a HU-GO rendszerben.
Partnereink a beépített IntelliGuard'" Trans készülékeink kel vagy az első fejlesztésű
IntelliGuard'" OBUszivargyújtós fedélzeti egységgel teljesíthetik útdíjbevallási köte-
lezettségüket.
Állandó megújulásra törekedtünk, az elmúlt 6 hónap a folyamatos növekedés, a gyár-
tástechnológia fejlesztése és az ügyfélszolgálat tökéletesítésének jegyében telt el.
Ennek eredményeképpen kifejlesztésre került a GSM pro fedélzeti egység, mely egy
modern, stabil működésű, premium szintű készülék, melyet kifejezetten a sofőrök
igényeihez alakítottunk. Közkedvelt a készülék kis, kompakt mérete, a könnyű kezel-

, hetősége, az egyértelmű figyelmeztési és riasztási funkciói. Az új GSMpro OBU igény
szerint továbbfejleszthető, a felmerülő igényeknek megfelelően testre szabható.

GSMpro fedélzeti egység
• Könnyen kezelhető, kompakt méret - sofőrök igényeihez alakítva
• 12/24 Voltos (szivargyújtóról) működés
• Saját akkumulátor az üzemszünet áthidalásához
• Távolról módosítható, frissíthető szoftver
• Közvetlen tengelyszám változtatási lehetőség
• Led-és hangjelzés az üzemképes múködésről
• Hiba esetén azonnali jelzés
• 3 év teljes körű garancia
• 3 évig - hűségnyilatkozat és havidíj nélküli - teljes körű bevallási

közreműködői szolgáltatás
• O-24 órás telefonos ügyfélszolgálat
• Visszavásárlási garancia: 2 év folyamatos használat után a működőképes

készülékre 10.000 Ft + Áfa/db áron történő visszavásárlási garanciát adunk!
• Raktárkészletről, azonnali szállítás
• Biztonságos útdíjbevallás

HU-GO - E-útdíj fizetés GSMpro fedélzeti egységgel
NINCS HAVIDíJI NINCS HŰSÉGIDŐl NINCS KÖTBÉR!
KiVÁLÓ ÁR-ÉRTÉK ARÁNY!
NE VÁRJON! RENDELJE MEG MOST FEDÉLZETI EGYSÉGÉT!
További információk: http://www.fuvosz.com/

GSMpro OBU - Minőségteszt

Fizetési módok a HU-GO rendszerben
A fuvarozó vállalkozók kétféle módon teljesíthetik útdíjfizetési kötelezettségüket a
HU-GO Elektronikus Útdíjfizetési Rendszerben:
• GSM - GPS alapon működó nyomkövető egységgel (OBU)
• Előre megváltott viszonylati jeggyel

Viszonylati jegy:
• kevésbé megbízható
• nincs lehetőség az útvonal módosítására
• a regisztrált felhasználó által megvásárolt jegyet vagy felhasználják, vagy a

felhasználast megelőző nap éjfélig visszaváltják
Fedélzeti egység (DBU):
• pontos, biztonságos útdíjbevallás
• időtakarékos. egyszerű használat
• folyamatos visszajelzés az üzemképes működésról és az útdíjhasználathoz

szükséges egyenlegröl
• nincs beszerelési-vagy beüzemelési költség

A GSM Protect Kft vállalati stratégiája
• Hazai több éves innováció
• Szakmai tudásra épülő magas színvonalú gyártás
• Folyamatos kutatás, fejlesztés
• Magas színvonalú prémium termék
• Felhasználóbarát megközelítés
• Értéknövelő szolgáltatások
• Fejlesztések akár egyedi igények alapján is
• Stabil céges háttér, 100%-ban hazai fejlesztés, hazai gyártás

Jelenleg Érden, Győrben,
Hajdúböszörményben, Kazincbarcikán,
Kiskunhalason, Kiskunfélegyházán,
Miskolcon, Nyíregyházán, Sopronban,
Szegeden, Szekszárdon, Szolnokon.
Szombathelyen, Budapesten a Fuvosz
Kft. csepeli irodájában, illetve az
e-utdij@fuvosz,com címre érkezett
és érkező, megrendeléseket fogadjuk.
Megrendelés esetén készülékét
házhoz szállít juk!

A GSMpro DBUára:
27.50o.-Ft + áfa / készülék
Az ED rendszerrel kapcsolatos konkrét
(bizonyított pl. útvonaltervezés,
útdíjkalkulációs hiba, stb.) panaszát,
észrevételét küldje meg a
e-utdij.panasz@fuvosz.com címre.
Tel./Fax: +3614252078
e-mail: e-utdij@fuvosz.com
www.fuvosz.com

A készüléket a fejlesztés során a legszigorúbb minőségteszteknek vetettük alá. Rázóteszt során vizsgáltuk
a készülék tartósságát, magas hőmérsékleten vizsgáltuk az eszköz működését modellezve ezzel a forró
nyári napon a szélvédő mögé elhelyezett eszköz környezetét. Továbbá extrém alacsony hőmérsékleten is
vizsgáltuk az OBUműködését. A tesztek -35 ·C és + 110 ·C között történtek.
Az OBUmegfelelően működött a rendeltetésszerűen előforduló hőmérséklettartományban (+85 ·C alatt).
A további melegítés során a doboz olvadási hőmérséklet-intervallumába (+95-100 ·C) is működött.
+110·C felett a SIM kártya olvadása okozott SIM kártya hibát, majd a GPS térerő is megszűnt.
A hőmérséklet csökkentésével és a megolvadt műanyag alkatrészek cseréjével az OBUújra üzemképes lett.


