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NOVÉ

Neviditelný UV nátěr čitelný
pod UV světlem

NOVÉ

U technologie mikroteček
Datadot ®  je prakticky

nemožně, aby je zloděj všechny
lokalizoval a odstranil 

NOVÉ

Zvětšená mikrotečka >

Nový & dokonalejšíNový & dokonalejší

Unikátní elektronický
transpondér

Doživotní ochrana za nízkou cenu
bez ŽÁDNÝCH dalších poplatků

KDYŽ ANI NEJSILNĚJŠÍ ZÁMEK NESTAČÍKDYŽ ANI NEJSILNĚJŠÍ ZÁMEK NESTAČÍ

Zcela nová technologie od společnosti Datatag
Nový unikátní elektronický transpondér
Nová technologie neviditelného UV nátěru
Nové mikrotečky s neviditelnou forenzní DNA
Nový vysoce kvalitní výstražný štítek
Možnost slev na pojištění

Elektronický bezpečnostní identifikační 
systém pro automobily

Č. 1 v boji proti krádežím automobilů
ZASTAVÍ ZLODĚJEZASTAVÍ ZLODĚJE
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Krádeže aut jsou velkým problémem. Policie často není schopna identifikovat kradené vozidla nebo jednotlivé díly, 
protože originální výrobní čísla byly smazány, změněny nebo klonovány, a tak není možno dokázat krádež, odsoudit 
zloděje a vrátit vozidlo původnímu majiteli.

Technologie Datatag
Nejmodernější neviditelný UV nátěr - Neviditelný nátěr na kole pud UV světlem Tento systém tvoří 
unikátní alfanumerický kód a kontaktní údaje na Datatag 24/7 linku, které jsou trvale vyleptány. UV 
nátěr nenaruší vzhled vozidla, protože leptání je viditelné pouze pod ultrafialovým světlem.

Unikátní elektronický transpondér - Skleněný transpondér je přibližně ve velikosti zrnka rýže a 
používá se ve většině našich systémů. Kulatý transpondér je ve velikosti knoflíčku a patří mezi 
nejodolnější transpondéry. Používá se především v obtížných podmínkách.

Mikrotečky nyní s neviditelnou forenzní DNA - Mikrotečky Datadots®  jsou nejvyšší systém 
identifikace pomocí mikroteček, který doplňuje transpondéry Datatag. Datatag DNA je unikátní 
chemický DNA roztok. Každý kousek vozidla je chráněn neviditelným DNA kódem. 
         <  Mikrotečka zvětšená 30x

Kvalitní stylový výstražný štítek - Aplikace štítku je důležitá část viditelné ochrany proti krádeži.  
Ukazuje potencionálním zlodějům, že vaše vozidlo je chráněno systémem Datatag, a pro pachatele 
je vysoké riziko, že bude zjištěn. Legalizace takto označených dílů vozidla, pokud jsou ukradena, je 
velice komplikovaná.  

Systém umožní policii identifikovat pravého vlastníka označeného vozidla dokonce, i když je VIN i SPZ (RZ) a další 
standardní čísla od výrobce odstraněny nebo zmeněny.

Prodejce:

Jeden ze Datatag skenerů, které
má policie k dispozici, pro potvrzení

správné identifikaci vozidla.

Č. 1 v boji proti krádežím automobilů
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