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kansen per dag
dat uw voertuig gestolen wordt!

Hoe reëel is het dat uw
auto gestolen wordt?

Hoe reëel is het dat uw
auto snel weer terug is?

Aanmerkelijk reëler dan u denkt! Volgens het

Wanneer uw auto is toegerust met een Retreever

SCM (Stichting Certificering Motorrijtuig

SCM klasse 4/5 gecertificeerd volgsysteem, is

beveiliging) worden er in Nederland elke

de kans zéér reëel dat uw auto snel weer terug

16 minuten een auto gestolen. Dat zijn er dus 90

is. Nauwkeurig wordt uw auto middels een

per dag. Autodieven worden bovendien steeds

GPS/GSM systeem gevolgd. Bij ongeoorloofd

deskundiger. De gebruikelijke alarminstallaties

gebruik grijpt onze meldkamer snel in. Waar uw

houden autodieven beslist niet meer tegen.

auto zich ook bevind in Europa… en nu ook in

Zeker kapitale auto’s, als het uwe, kunnen zich

gebieden daarbuiten. We vinden hem! Wij

verheugen in hun warme, professionele,

nemen dan direct adequate maatregelen om

belangstelling.

hem snel weer terug te bezorgen.

De Retreever is er vooral
voor u!

De Retreever kan nog
meer voor u doen!

Voor alle producten en diensten van Technocon

Naast z’n primaire taak, het beveiligen van

staat de mens centraal. Dat adagium geldt ook

uw auto, kan een intelligent apparaat als de

voor de Retreever. Uw veiligheid, uw privacy en

Retreever desgewenst nog heel wat meer voor

de bescherming van uw eigendommen staan

u doen. Een scala aan online services kan u

altijd voorop. Zonder dat u daar iets voor hoeft te

toegang geven tot bijvoorbeeld een fiscaal

doen. Ongemerkt doet de Retreever z’n werk.

sluitende rittenadministratie om bijtelling te

Altijd! Ook als de spanning van uw wagen wordt

voorkomen. Technocon hanteert voor al haar

onderbroken. En natuurlijk wordt uw Retreever

diensten het unieke one-stop shopping model.

regelmatig, op afstand, getest op z’n effectiviteit.

Er is meer mogelijk dan u denkt! Alles hierover

Uw Retreever staat altijd op scherp!

is terug te vinden op www.technocon.com

Abonnement

Garantie

Uw Retreever wordt geleverd in combinatie met een

De Retreever heeft een standaard garantie periode

Security Abonnement bestaande uit:

van 3 jaar (uitgezonderd de noodstroomvoorziening).

• GSM/GPRS abonnement en bijhorende telefoonkosten.

Indien uit de periodieke automatische test blijkt dat de

• Aansluiting op onze PAC gecertificeerde meldkamer.

Retreever niet optimaal functioneert wordt deze

• Ontvangst en verificatie van alle meldingen.

kosteloos vervangen. Door de inbouw van de SCM

• Kosteloze verwerking van nodeloze meldingen.

gecertificeerde Retreever komt de garantie op uw

• Doorgifte van diefstalmelding aan lokale autoriteiten.

voertuig niet te vervallen.

• Internationale opvolging, opsporing en zekerstelling.
• Verzorging van aangifte namens de eigenaar.

Keurmerk

• Account voor internet applicatie Online Service.

Als gebruiker van de Retreever

• Periodieke test van de Retreever.

wilt u vanzelfsprekend kunnen

• Service, onderhoud & garantie.

vertrouwen op het product en

Dit complete pakket wordt door Technocon tegen een

de bijbehorende dienstverlening.

gunstig tarief aangeboden.

Bestellen en installatie

Naast alle technische en wettelijke voorschriften
voor de apparatuur in uw voertuig, is tevens het
Keurmerk ‘Beveiliging mobiele objecten en personen’

De Retreever wordt geleverd en vakkundig geïnstalleerd

van toepassing. Kiwa heeft Technocon gecertificeerd

door een geautoriseerde dealer bij u in de buurt.

onder nummer K45130/01. Dit keurmerk regelt

Deze verstrekt ook het SCM certificaat voor uw

voornamelijk de dienstverlening op het gebied

verzekeringmaatschappij.

van kwaliteit, continuïteit en betrouwbaarheid.

Technocon staat achter u!
Technocon heeft een leidende positie wanneer het

Technocon dankt deze positie aan de eigen

gaat om diensten die de veiligheid en het inzicht in de

onderzoeken ontwikkelingsafdeling met een focus

bewegingen van mobiele objecten en personen

op de ontwikkeling van innovatieve diensten en

waarborgen. Technocon speelt een toonaangevende

software toepassingen. Echter, hoe geavanceerd

rol als het gaat om slimme telematica toepassingen

de achterliggende techniek ook is, er wordt altijd

voor ondermeer: ﬂeetmanagement, planning,

gestreefd naar eenvoud en gebruiksgemak voor

administratie en monitoring.

al onze gebruikers.
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