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Ještě chytřejší elektronická kniha jízd



Co všechno získáte s CarWatch?
• Sofistikované řešení elektronické knihy jízd, které automaticky  
 vygeneruje knihu jízd, aniž byste vy anebo vaši zaměstnanci  
 museli vzít do ruky tužku či počítačovou myš.
• Nástroj k optimalizaci využití firemních vozidel vedoucí 
 k významným úsporám.
• Účinné sledování nákladů, zejména vydaných za pohonné hmoty.
• Přehledné výkazy služebních a soukromých kilometrů.
• Přehled o pohybu vozidel po celé České republice i Evropě.
• Evidenci řidičských přestávek a informace o místu a délce 
 parkování.
•  Rychlou pomoc při pátrání v případě odcizení vozidla.
•  Za příplatek funkci plánování tras a zakázek.
•  Možnost propojení komunikace s mobilními navigacemi
 TOM TOM a GARMIN.

Jaké výhody přináší CarWatch 
klientům LeasePlanu?
Vedle zmiňovaných výhod získávají zákazníci LeasePlanu 
v souvislosti s CarWatch další přínosy:
• Služba je poskytnuta dodavatelem leasingových služeb 
 (jeden dodavatel pro všechny služby).
•  Přístup k aplikaci z webových stránek LeasePlanu 
 (www.leaseplan.cz).
•  Bezplatné úpravy a změny při upgradu systému.
•  Ověřené smluvní servisy pro montáže, demontáže i opravy.
•  Bezplatné konzultace a školení v případě potřeby.
•  Rozpuštění nákladů na CarWatch do pravidelných leasingových  
 splátek.
•  Slevu na havarijní pojištění (v závislosti na škodním průběhu 
 a nastavení služeb).
•  Jednotnou fakturaci.

Jak CarWatch funguje?
Řidiči mají ve vozidlech skrytou mobilní komunikační jednotku, která 
zachycuje signál GPS a prostřednictvím sítě GSM permanentně předává 
informaci o aktuální poloze automobilu do počítače uživatele. Systém 
tak zaznamená jakoukoli změnu polohy automobilu včetně počtu 
ujetých kilometrů, doby i trasu jízdy. 
Pokud řidič používá vůz pro osobní účely, přepne ovladačem ve vozidle 
systém z režimu „služební jízda“ do režimu „soukromá jízda“, a tím 
vyřadí sledování trasy vozu v knize jízd.

Kdo například už CarWatch 
využívá?
3 M ČESKO SPOL. S R.O., České radiokomunikace a.s.,
AMER SPORTS CZECH REPUBLIC S.R.O., JCDecaux, Městský mobiliář s.r.o., 
RINGIER ČR A.S., Skanska a.s., WIENERBERGER CIHLÁŘSKÝ PRŮMYSL A.S., 
Makro Cash & Carry ČR s.r.o., SCHIEDEL A.S.

Chcete CarWatch bezplatně 
vyzkoušet?
Máte-li zájem o vyzkoušení demo verze služby CarWatch,
kontaktujte nás:
tel.: 222 829 314
e-mail: carwatch@leaseplan.cz

Pro klienty LeasePlanu lze domluvit bezplatné testování CarWatch 
na dobu jednoho měsíce, které zahrnuje vybavení jednoho vozidla 
komunikační jednotkou a poskytnutí potřebného softwaru zdarma. 
Testování probíhá s využitím reálných dat a tedy podle skutečného 
provozu vozidla.

Rádi byste snížili administrativu spojenou s výkazy jízd řidičů? Uvítáte větší komfort pro své 
řidiče spojený s automatickou tvorbou knihy jízd? Potřebujete nástroj, kterým snadno zkontrolu-
jete údaje o najetých kilometrech a o čerpání pohonných hmot? Chtěli byste získat lepší přehled  
o využití jednotlivých vozidel?

Hledáte-li efektivního pomocníka pro správu vozového parku, pořiďte si elektronickou knihu jízd 
CarWatch a spolu s ní získejte celou řadu  užitečných funkcí!


