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Car-Őr / más rendszerek 

 

Car-Őr  Egyéb rendszerek 
 

Megjegyzés 

Elsődleges szempont  
maximális BIZTONSÁG- 
maximális KÉNYELEM. 

 Sokak számára kényelmetlenséget okoz 
néhány rendszer.  
Plus távirányító, jeladó, kódok ütögetése, 
lezárások stb. … 
A Car-Őr mindezektől mentesíti Ügyfeleit. 

 

Nincs vakriasztás. 
 
 
 
 

 Közelítő kártyás megoldások esetén 
gyakran előfordulhat. 
Pl. ha nem mozgunk az autóban, eszünk, 
iszunk, telefonálunk, várakozunk, beindul 
a riasztás. 

 

Professzionálisan elhelyezett védelmi 
egységek, az autó több pontján, 
egyedileg elhelyezett módon. 
KIISMERHETETLEN a tolvaj számára! 

 Védelem általában egy helyen, típusra 
jellemzően ugyan ott. 

Tolvajok tudják hol és 
mit kell keresni. 

XXI. század védelmi rendszere. Mai 
lopási technikák ellen is véd. 
Modern, trendi. 
Pl. :  

 OBD tiltás 
tolvaj nem tud rácsatlakozni 

 GSM blokkoló felismerése 
Intelligens rendszer, felismeri a GSM 
blokkoló jelenlétét, beindul a rablásgátlás 
folyamat. 

 Trükkös lopások ellen is 
maximálisan véd. 

 

 A legtöbb rendszerben  
 
-NINCS OBD tiltás.  
 
-NINCS GSM blokkolás 
Elhelyeznek az autóban egy GSM 
blokkolót és az autó védtelenné válik. 
 
 
-Trükkös lopások ellen egyáltalán NEM 
véd. 

XXI. században 
leggyakrabban OBD 
csatlakozón keresztül,  
GSM blokkoló 
segítségével  vagy 
trükkös lopási 
technikával lopják az 
autókat. 
 
 

Szabotázs védelem. 
Akkumulátor kiiktatása esetén életbe lép 
a rendszer külön akkumulátora. 
Természetesen minderről értesíti is a 
tulajt. 

 Akkumulátor kiiktatása esetén nyitható és 
vihető az autó. 

Szintén gyakori lopási 
forma. Egyszerűbb 
tolvajok kiiktatják az 
akkumulátort. 

Havidíj mentes!  
 

 A nyomkövetős rendszerek általában 
havidíjasak.  

 

Intelligens. Konkrétan Beazonosítja a 
sofőrjét, ennek megfelelően hoz 
döntéseket és küldi az információkat. 
 

 NEM intelligensek.   

Beszerelést követően minden tekintetben 
megmarad az autó gyári garanciája. 
A beszerelés roncsolás mentes! 
 

 A rendszerek többségében ez nem 
mondható el. 

Új autónál elég 
lényeges kérdés! 
A Car-Őr ezért is 
szerelhet 
márkaszervizekben. 

A Car-Őr nyugalmi áramfelvétele 
minimális!  
Több hét állás után is indítható marad az 
autó! 

 Sok esetben, viszonylag rövid állásidő 
után is már elkezd merülni az autó. 

 

Pozíció meghatározás és telefonos 
értesítés Világszerte működik 
 

 Néhány rendszer csak  magyarországon 
vagy Eu –s országokban működik 
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Car-Őr  Egyéb rendszerek 
 

Megjegyzés 

Személyre szabható számtalan finom 
beállítással, nagyon egyszerűen! 
Minden funkció módosítható, ki-be 
kapcsolható egy egyszerűen átlátható 
telefonos applikációval. 
 
Extra információkat is kaphatunk.  
Pl. : GSM, vagy GPS hiány, szerviz 
üzemmódban mennek vele. Stb. … 

 NINCSENEK extra információk, esetleg 
telefonos applikáció sincs. 

 
 

Rendelkezik webes felhasználói fiókkal. 
Ezen keresztül kényelmesen intézhet 
mindent az ügyfél, ha nem szeretne 
bejönni. 
Pl.: telefoncsere, jogosultságok 
módosítása stb… 

 Nincs webes fiók. 
Mindenért be kell menni. Az autót pedig 
általában trélerrel kell odavinni probléma 
esetén. 

 

Hybrid és elektromos autókba is 
beszerelhető. Komfortosan működik. 
A rablásgátlás szakszerűen Eu 
előírásoknak megfelelő megállítással 
történik.  
 

 Hybrid és elektromos autókra a 
vészmegállítás nem alkalmazható. 

 

Rendelkezik prémium funkciókkal 
pl.:  
-alvóüzemmód 
-baleseti értesítés konkrét információkkal. 
Pl.: ki vezette az autót, hol van az autó 
stb…. 
 
 

 Nem rendelkeznek prémium funkciókkal  

 

 

A Car-Őr egy mai, modern és intelligens rendszer, amely kifejezetten felhasználóbarát! 

 

 


