Plano Pay & Go (opcional)
Preço:

59,90 €
Códigos de produto:

Referencia: PG12

Descrição:

O plano "Pay & Go" permite ao utilizador receber o Localizador Gps já pronto a funcionar, o que
significa que pode desde logo começar a rastrear o veículo. E durante 12 meses não tem de se
preocupar com carregamentos de saldo, além de evitar possíveis interrupções de serviço por
falta de carregamento. Tudo isto por um preço que não vai pesar na sua carteira.

- Inclui a configuração do equipamento
- Inclui Dados móveis ilimitados e 10 sms* mensais incluídas
- Toda a gestão e Suporte Técnico relacionados o serviço de dados móveis a fica a nosso
cargo.

Serviços Extra:
*10 sms mensais são mais que suficientes para ter acesso a todas as funcionalidades da
plataforma e dos dispositivos Geolokator, pois apenas serão necessárias para visualizar
o estado da bateria nos localizadores portáteis. Em casos muito restritos os utilizadores que
ultrapassarem estes limites indicados no tarifário standard, de modo a continuarem a ter acesso
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a todas as funcionalidades, aplicar-se-á o acréscimo de 5,00€, respeitante ao pack mensal
adicional de 50 sms, a pagar em separado para o período em questão.

Condições do Serviço Pay & Go: Plano pago no ato da aquisição dos equipamentos. Iva
Incluído no preço apresentado. Pago a cada 12 meses e não renovável, o cliente necessitará de
solicitar por escrito o respetivo prolongamento do plano mantendo-se as tarifas à data em vigor
indicadas no site.

Observações:
Os localizadores GEOPRO4, GEOPRO5 e GEO11 são enviados prontos a funcionar, enquanto o
modelo BAT GEOPRO3 segue completamente configurado, será sempre necessária a ligação
de forma fácil do cabo de bateria de 2 fios (incluído), 1 fio vermelho para o polo positivo (+) e um
fio preto para o polo negativo (-).

A Função escuta do localizador com a referência GEOPRO4 será desabilitada com o serviço Pay
& Go.
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