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Vaktbolaget Falck är bemannat dygnet 
runt, året om. Ett larm från din bil tas 
därför omedelbart omhand.

DEFA Tracking spårar upp din bil med hög noggrannhet över hela Europa
Om din bil blir stulen är det mycket viktigt att snabbt hitta den igen för att minimera risken för skador på både motor, 

kaross och inredning. För att direkt vara förövarna i hälarna behöver man omedelbart få reda på att brottet har hänt och 

även kunna lokalisera var bilen befinner sig minut för minut.

 DEFA Tracking består av en enhet som monteras på en dold plats i bilen och ett tillhörande abonnemang. Med hjälp av 

GPS-teknologi kan din bil med extremt hög noggrannhet spåras var än i Europa den befinner sig. Ett vaktbolag tar emot 

larmet om bilen skulle bli stulen och vidtar omedelbart åtgärder för att stoppa stölden. Du som ägare får via SMS reda på 

stölden och blir även kontaktad av vaktbolaget.

Modern teknik
DEFA Tracking är ett modernt högkvalitativt GSM- och GPS-baserat spårningssystem 
designat för att klara tuffast möjliga situationer. Låg strömförbrukning och inbyggt back-
upbatteri innebär ett problemfritt ägande.

DEFA Tracking är utmärkt för installation i alla typer av bilar. Om bilen redan har ett larm, 
original- eller eftermonterat, kan DEFA Tracking anslutas till det. Du slipper då fundera på 
om någon annan hör eller bryr sig om att din bil larmar. Istället får du själv vetskap om 
det utlösta larmet via SMS till din mobiltelefon. 

Tack vare den kompakta designen lämpar den sig även för motorcyklar, anläggnings-
maskiner, båtar och båtmotorer.

Styrning med SMS
Från din mobiltelefon kan du när som helst sända SMS till trackingenheten och enkelt ta 
reda på bilens tillstånd som till exempel batterispänning, position och hastighet. Du kan 
även styra olika funktioner i bilen, har du t.ex. ett bilvärmesystem kan du starta det med 
bara några knapptryck.

Du kan också själv spåra bilen med hjälp av din mobiltelefon. Allt du behöver göra är att 
skicka ett SMS så får du information om bilens hastighet och position. På www.defa.com 
finns ett kostnadsfritt kartprogram där du ser exakt var bilen befinner sig.

Beställning och installation
Köp DEFA Tracking hos din närmsta 
bilåterförsäljare eller bilradiohandlare. 
Enheten monteras dolt i bilen av en 
DEFA-auktoriserad montör. Framtida 
mjukvaruuppdateringar sker automatiskt 
via GSM-nätet.
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DEFA Basic ■

Med DEFA Basic skickas larm automatiskt till Falcks larm-
central om bilen skulle bli stulen. Falck utför spårning över 
hela Europa och sköter kontakten med polisen så att en stöld 
ska bli så smärtfri som möjligt för dig. Allt för en kostnad som 
är mindre än 100 kronor i månaden.

DEFA Basic Light ■

Med abonnemanget DEFA Basic Light är det till dig larmet 
skickas om bilen blir stulen. Via SMS får du ett förflyttnings-
larm med den senast kända positionsangivelsen. Därefter 
kan du välja hur du vill spåra bilen. Abonnemangs avgiften för 
denna tjänst är mindre än 50 kronor i månaden.

Välj servicenivå beroende på abonnemangstyp
Trackingenheten levereras färdigkonfigurerad med SIM-kort. Du kan välja mellan två abonnemangstyper:  
DEFA Basic och DEFA Basic Light.
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