
Cenník zariadení a príslušenstva vrátane montáže. 
 
AUTOALARMY JEDNOCESTNÉ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM 
 
Typ zariadenia Popis zariadenia Cena € (eur) 

Mistral MAX kvalitný jednocestný autoalarm s množstvom 
bezpečnostných a komfortných funkcií, ktoré sú v širokom 
rozsahu programovateľné a užívateľsky ľubovoľne 
nastaviteľné. 

150,- 

Cobra AK G193 Modulárny autoalarm s ultrazvukovým priestorovým 
snímačom, nezálohovanou sirénou a blokovaním motora , 
ovládaný rádiovými diaľkovými ovládačmi s plávajúcim 
kódom (vodotesné)  

215,- 

Meta HPA 3.5 Modulárny autoalarm s ultrazvukovým priestorovým 
snímačom, nezálohovanou sirénou a blokovaním motora , 
ovládaný rádiovými diaľkovými ovládačmi s plávajúcim 
kódom 

220,- 

Cobra AK G198 modulárny autoalarm s ultrazvukovým priestorovým 
snímačom, zálohovanou sirénou a blokovaním motora , 
ovládaný rádiovými diaľkovými ovládačmi s plávajúcim 
kódom (vodotesné) 

260,- 

Meta HPA 5.5 modulárny autoalarm s ultrazvukovým priestorovým 
snímačom, zálohovanou sirénou a blokovaním motora , 
ovládaný rádiovými diaľkovými ovládačmi s plávajúcim 
kódom 

290,- 

 
AUTOALARMY OVLÁDANÉ ORIGINÁLNYM OVLÁDAČOM 
 
Typ zariadenia Popis zariadenia Cena € (eur) 

Cobra AK 4415 Nový model CANBUS autoalarmu v modulárnom prevedení, 
so zálohovanou kódovanou sirénou a ultrazvukovými 
snímačmi, pre automobily vybavené diaľkovým ovládaním 
centrálneho zamykania, prostredníctvom ktorého je tento 
autoalarm ovládaný. 

270,- 

Cobra AK 4435 Funkcie zhodné s  modelom 4415, navyše je vybavený 
prijímačom diaľkového ovládania. Štandardne je dodávaný s 
jedným diaľkovým ovládačom. Prostredníctvom neho je 
možné ovládať autoalarm a centrálne zamykanie vo vozidle, 
čo je možné využiť najmä pri vozidlách, pri ktorých je 
dodávaný len jeden originálny diaľkový ovládač.  

290,- 

Cobra AK G368 Modulárny autoalarm s ultrazvukovým priestorovým 
snímačom, zálohovanou sirénou a blokovaním motora. 
Autoalarm je ovládaný prostredníctvom originálneho 
diaľkového ovládania vozidla, navyše je však vybavený 
bezdotykovou kartou vodiča (driver card), ktorá jednoznačne 
identifikuje majiteľa vozidla. 

290,- 

Meta HPB6 WFS Tieto autoalarmy sú určené výlučne pre vozidlá, ktoré sú už 
z výroby dodávané s diaľkovými ovládačmi centrálneho 
zamykania. CAN BUS komunikácia – vozidlá VW, Škoda, 
Audi, Seat 

320,- 

 
AUTOALARMY DVOJCESTNÉ S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM 
 
Typ zariadenia Popis zariadenia Cena € (eur) 

Magicar M870AS Magicar M870AS je líder medzi dvojcestnými analógovými 
autoalarmami na trhu. Najvyšší model s diaľkovým štartom, 
kompletnou ponukou bezpečnostných a komfortných 
funkcií.  

310,- 

Magicar M871A Dvojča najnovšieho alarmu Magicar M870AS, prevedenie bez 
funkcie diaľkového štartu.  

270,- 



AUTOALARMY DVOJCESTNÉ SYSTÉMY GSM/GPS 
 
Typ zariadenia Popis zariadenia Cena € (eur) 

Jablotro CA 1802 
Athos 

GSM autoalarm ATHOS na vysokej bezpečnostnej úrovni 
verzia určená pre ovládanie autoalarmu diaľkovými    
ovládačmi Jablotron RC-8x 
obsahuje dobíjateľný záložný zdroj BB-02 
možnosť ovládať spotrebiče vo vozidle SMS-kou 

410,- 

Jablotro CA 1803BT 
Athos 

GPS/GSM autoalarm na najvyššej bezpečnostnej úrovni 
verzia určená pre ovládanie autoalarmu diaľkovými 
ovládačmi Jablotron RC-8x 
obsahuje GSM, GPS a Bluetooth modul 
lokalizácia GPS polohy aj bez mesačných poplatkov 
zabezpečenie, on-line monitoring, Kniha Jázd 
možnosť ovládať spotrebiče vo vozidle SMS-kou 
 

590,- 

Meta GPA400 Základný model, ktorý nie je možné rozšíriť o doplnkové 
moduly. Pager poskytuje tieto služby: 
prenos poplachu z alarmu vozidla na 5 telefónnych čísel 
hlásenie poklesu kapacity autobatérie alebo straty napájania 
systému 
pravidelné hlásenie sa majiteľovi – kontrola spojenia 
 

260,- 

Meta SAT.TVM Monitorovací systém, elektronická kniha jázd 370,- 

AMA 2 GSM pager, integrovaný záložný akumulátor, pohybový 
senzor, komunikácia prostredníctvom SMS, vodotesné 
prevedenie(IP66), vhodné aj pre motocykle 

240,- 

AMA 3 GSM/GPS pager, integrovaný záložný akumulátor, pohybový 
senzor,GPS modul, komunikácia prostredníctvom SMS, 
možnosť zistenia polohy prostredníctvom GPS súradníc 

295,- 

Connex yellow služba určená pre užívateľa požadujúceho maximálne 
jednoduchú obsluhu. Služba zaisťuje základnú ochranu 
vozidla v spolupráci s pultom bezpečnostnej  
služby. Služba umožňuje lokalizovať vozidlo prostredníctvom 
mobilného telefónu, alebo PDA. 

399,- +montáž +199,- 

Connex orange služba určená pre užívateľa požadujúceho maximálne 
jednoduchú obsluhu. Služba zaisťuje základnú ochranu 
vozidla v spolupráci s pultom bezpečnostnej  
služby. Užívateľ môže pomocou webovej aplikácie 
lokalizovať vozidlo, nastaviť poplachovú zónu, v ktorej sa 
vozidlo môže pohybovať 

610,- + montáž + 199,- 

Connex green služba určená pre užívateľa požadujúceho jednoduchú a 
pohodlnú obsluhu. Služba zaisťuje maximálnu ochranu 
vozidla v spolupráci s pultom bezpečnostnej  
služby. Pri odcudzení vozidla je automaticky odoslaná 
poplachová správa a bezpečnostná služba úplne samostatne 
zabezpečuje dohľadanie vozidla. 

1019,-+montáž + 260,- 

 
CENTRÁLNE ZAMYKANIA BEZ DIAĽKOVÉHO OVLÁDANIA 
Typ Popis zariadenia Cena € (eur) 
CZ 2 UNI 2 – dverové univerzálne 76,- 
CZ 4 UNI 4 – dverové univerzálne 107,- 
CZ 4 Fabia II 4 – dverové Fabia II, Roomster 120,- 
CL 2 – 24V 2 – dverové 24V 113,- 
 
CENTRÁLNE ZAMYKANIA S DIAĽKOVÝM OVLÁDANÍM 
Typ Popis zariadenia Cena € (EUR) 
CZ 2 DO 2 – dverové univerzálne 106,00 
CZ 4 DO 4 – dverové univerzálne 150,00 
CZ 4 DO FabII 4 – dverové Fabia, Rooster 180,00 
 



CENTRÁLNE ZAMYKANIA DIAĽKOVÉ OVLÁDANIA 
Typ Popis zariadenia Cena € (EUR) 
RC 202 4T 2x DO, výstup na svetlá 70,00 
RC 202 KEY 2x DO VW, výstup na svetlá 83,00 
 
 
 
MECHANICKÉ ZÁMKY DEFEND LOCK 
Typ Popis zariadenia Cena € (EUR) 
DEFEND LOCK tunelový uzamykací system od 259,00 
 
 
PARKOVACIE SNÍMAČE PARKOVACIE SNÍMAČE 
Typ Popis zariadenia Cena € (EUR) 
PMY 2616 F so štyrmi senzormi, ktoré sa montujú do zadného nárazníka. 

Snímače sú zapustené, nevyčnievajú/displej, na ktorom 
zobrazuje vzdialenosť od prekážky tunelový uzamykací system 

150,00 

SR 4 activ park 4 snímače, zvuková signalizácia 180,00 
Parkmaster 158 4 snímače, zvuková signalizácia 220,00 
 
 
DENNÉ SVIETENIE DENNÉ SVIETENIE 
Typ Popis zariadenia Cena € (EUR) 
DRL LED denné svietenia LED DRL od 130,00 
AEV 443 modul denného svietenia 60,00 
 
 
PRÍSLUŠENSTVO  

Typ Popis zariadenia Cena € (EUR) 
Otrasový snímač 2-zónový 26,50 
Ultrazvukový snímač delené senzory 60,00 
Mikrovlný snímač 1-zónový 70,00 
Polohový snímač digitálny 80,00 
MW 2 doťahovanie 2 okien 50,00 
MW 4 doťahovanie 4 okien 80,00 
Magicar TNB transporder 26,50 
UA adapter uni adapter vstupov 20,00 
Siréna  21,50 
M24 modul konverzie 24-12 126,00 
 
 
PRÍSLUŠENSTVO MONTÁŽ 
Typ montáže  Cena € (EUR) 
El. sťahovanie okien 73,00 
Autorádio 13,50 
Reproduktory od 13,50 
Anténna od 13,50 
Zosilňovač od 26,50 
HF sada od 36,50 
 


