SECURE Commander
Prekvapenie na trhu stráženie vozidiel,
strojov a mechanizmov

V

äčšina z nás už si zvykla, že na
trhu monitorovania vozidiel, strojov a mechanizmov sa v posledných rokoch začala presadzovať firma
Commander Systems, s. r. o. Presadila sa
predovšetkým bezchybným servisom stroja, a to zdarma v mesačnom poplatku.
Málokto by veril, že môže prísť zmena, že zaužívaný systém, keď sa poskytovatelia snažia predovšetkým „žiť“ zo
servisu a dajú si ho riadne zaplatiť, sa objaví firma, ktorej záleží na povesti. Servis
v cene poplatku s bezplatným výjazdom
až k samému objektu monitoringu ocenili predovšetkým firmy, ktoré majú svoje
pracovné stroje, mechanizmy alebo napr.
traktory po dlhý čas často v neprístupnom
teréne.
Dnes, po niekoľkých rokoch, už
vieme, že to funguje a klienti sú nadmieru spokojní. Môže teda niekto prekvapiť na trhu s aktívnym satelitným strážením? Môže. A zase je to Commander
Systém, s. r. o.
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Skutočným prekvapením
je nová služba SECURE
COMMANDER.

Priamo šokujúca je predovšetkým filozofia celej služby spolu s cenou a neuveriteľnou zárukou. Čo môžeme očakávať od
COMMANDER SYSTEMU a novej služby SECURE Commander? Na prvý pohľad skoro nič , aktívne satelitné stráženie
poskytuje viacerým firmám, ale cena aktívneho satelitného systému s 24-hodinovým
dispečingom na trhu neklesla pod 1 000 €.
A teda, treba dobre rozoznávať rozdiely. Commander systém predáva satelitnú
ochranu za 549,60 €, čo samo osebe je super cena, čo je na tom však prekvapivé, je
to, že poskytuje desaťročnú záruku na hardvér. Pre človeka, ktorý si vezme kalkulačku a začne počítať, sa tak začne rysovať
cena a zistí, že sa pohybuje na úrovni niekoľkých desiatok eur ročne . A to je určite
veľmi, ale veľmi neobvyklé. Ak sa navyše
budeme vypytovať ďalej, zistíme, že Commander systém prevádzkuje svoj vlast-
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ný 24-hodinový dispečing, ktorý vo dne
v noci stráži tieto objekty, a to je ďalší úctyhodný počin. To, že má firma schválenú
licenciu na prevádzkovanie tejto služby, je
samozrejmé. Ďalším zaujímavým aspektom je, že SECURE commander službu
bez váhania okamžite akceptovali všetky
veľké poisťovne na trhu ako službu, ktorej
veria, a schválili ju do svojich predajných
podmienok. To je silný signál, že na trh aktívneho stráženia vstúpila firma, ktorá vie,
čo robí. Ešte ste o tejto službe nepočuli?
Tak vám odporúčame pozrieť sa na www.
commander.sk alebo zavolať na +421 918
918 888, kde sa môžete dozvedieť viac.
V neposlednom rade to, že Commander systems neposkytuje referencie
o svojich klientoch, je signál, že to myslí
vážne s ochranou všetkých klientov a ich
autoparkom. Nech im to teda dlho vydrží
a veríme, že v budúcnosti sa nám podarí
získať viac informácií pre vás, milí čitatelia MSSaM.
www.commander.sk

