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NOU!  Echipamente din clasa Smartphone/Android
configurate pentru sistemul TraceSharing!

AeroComp

OFERTA DE ECHIPAMENTE PENTRU LOCALIZARE PRIN INTERNET
PRIN SOLUŢIA TRACESHARING

pentru perioada 1 iulie - 31 decembrie 2014

1) Echipamente GPS/GSM tip Smartphone/Android, compatibile cu sistemul TraceSharing, 
programate la SM Aero Computers pentru serviciile TraceSharing (fără costuri de instalare!)

- telefon Smartphone/Android tip Samsung Galaxy clasa mini: ecran 3.5-4.0'', procesor 1 GHz, 
memorie flash/RAM 4GB/512MB:  126 EUR + TVA
(echipament tipic în această clasă: Samsung Galaxy Trend Plus, S7580)
- telefon Smartphone/Android tip Samsung Galaxy clasa medium: ecran 4.0'', procesor 1 GHz 
dual core, memorie flash/RAM 8GB/1GB:  147 EUR + TVA
(echipament tipic în această clasă: Samsung Galaxy S3 Mini, I8190)

Condiţii comerciale:
- preţurile sunt all-inclusive, includ programare-configurare (taxa de activare) şi costurile de 
expediţie prin curier rapid asigurat;
- acest tip de echipament se achiziţionează numai cu plata anticipată pe bază de FP;
- garanţie standard aparate 24 luni;

Notă: echipamentele sunt specificate generic, cu nivelul de performanţe tipic, datorită apariţiei foarte rapide a  
modelelor noi, cu performanţe sporite; la data comenzii vom comunica exact echipamentul disponibil pentru  
livrare.

1a) Programarea şi configurarea unor echipamente existente, puse la dispoziţie sau cumpărate 
de client pe cont propriu (taxa de activare):  22,4 EUR + TVA, plata la activare.

2) Dispozitiv de localizare prin GPS/GSM tip XT65, fabricaţie MC-Technologies Germania, 
programat la SM Aero Computers pentru serviciile TraceSharing:  168 EUR + TVA (antena inclusă), 
cu plata standard la 30 zile. Pentru detalii tehnice vă rugăm accesaţi site-ul.

- costuri de instalare: montare standard la sediu sau filiale (Satu Mare, Piteşti, Oradea, Braşov): 
15 EUR; montare în alte localităţi: se adaugă costurile de deplasare convenite.

Condiţii comerciale:
- posibilităţi de vânzare în 6 rate lunare (cost aparat 175 EUR);
- posibilităţi de închiriere echipamente, în limita stocului disponibil, de regulă în completarea 
unei dotări existente sau în curs, în cote de 10-30% din parc, costuri lunare 3,5 EUR + TVA. 
Costurile de instalare se vor achita integral la instalare.
- buy-back - opţiune de răscumpărare sau upgrade a echipamentelor în condiţiile contractuale;
- garanţie standard aparate 12 luni;
- opţional extensie garanţie până la 3 ani, cu numai 15 EUR pe an per echipament.

3) Accesorii:
- alimentator la brichetă pentru telefoane Smartphone (micro-USB) (vă rugăm să ne contactaţi)
- accesoriu pentru montare Smartphone pe parbriz (vă rugăm să ne contactaţi)
- alimentator brichetă pentru terminale XT65 (pentru montare portabilă) (vă rugăm să ne contactaţi)

Oferta comercială şi detaliile tehnice pentru senzorii litrometrici de combustibil este 
disponibilă separat.

Pentru detalii suplimentare accesaţi    www.tracesharing.com


