




• Altas ir G4S kartu su didžiausia automobilių apsaugos sistemų gamintoja Cobra

Automotive Technologies siūlo automobilių apsaugos - paieškos sitemą Cobra

Connex. Šios sistemos  kūrime dalyvavo žinomos pasaulinio lygio IT kompanijos 

Siemens ir Trimble, skaitmeninių žemėlapių sudarytojai Tele Atlas ir Navteq, o taip

pat didžiausi Europos GSM ryšio operatoriai Sunrise. 

• Cobra Connex sistemoje informacija perduodama tiesioginiu ryšiu į nuolatos veikiantį

serverį, kuris yra Šveicarijoje esančiame serverių banke. Reagavimą į pavojaus 

signalus visoje Europoje vykdo kiekvienos šalies didžiausios saugos tarnybos, kurių

apsaugos pultas yra tiesiogiai sujungtas su Cobra Connex serveriu.



Maserati

Nissan Europe

Porsche

Renault

Audi

Ferrari

Lamborghini

Bentley

Infiniti Europe



Automobis
grąžinamas 

klientui

Apsaugos tarnyba 
ir policijija ieško 

pavogto 
automobilio

• Raktų vagystė
ar automobilio 
užgrobimas

Saugos tarnynba:

Vartotojas 
paskambina į

saugos tarnybą

Po vagystėsVagystės atvejuKasdieninis vartojimas

Po vagystės automobilio sekimas prasideda, kai :

• Neautorizuotas judėjimas;
• Sabotažas;
• GSM slopinimo signalas;

Automobilis

• Klientas naudojasi 
atomobiliu kaip įprasta

Gauna kiento pranešimą arba pavojaus 
signalą iš automobilio ir skambina klientui;
Gauna koordinates iš automobilio kas 30 

sekundžių
Lokalizuoja automobilį
Pranšama policijai
 Išsiunčiamas variklio blokavimo signalas



36 Europos šalys, Rusija ir NVS šalys, Brazilija, Argentina, Čilė, Urugvajus, Malaizija, Pietų Afrika.
Daugiau nei 175.000 aktyvių abonentų (2010 spalio mėn. duomenys).



• Tai pavojaus signalas išsiunčiams apsaugos pultui, kai:
- automobilio elektros maitinimo grandinė atjungiama; 
- sistema yra bandoma ardyti.



• Tai pavojaus signalas išsiunčiams apsaugos pultui, kai:
- automobilis juda, bet degimo signalo nėra; 



• Tai pavojaus signalas išsiunčiams apsaugos pultui, kai:
- yra bandymas slopinti GSM dažnis. Tuo pat metu yra aktyvuojama            
apsaugos sistema.



• Naudotojas per mobilaus telefono prieigą turi galimybę:
- nustatyti tikslią automobilio buvimo vietą bei važiavimo istoriją;
- valdyti sistemos nustatymus: serviso ir transportavimo būsena.



• Naudotojas per internetinę prieigą turi galimybę:
- nustatyti tikslią automobilio buvimo vietą bei važiavimo istoriją;
- valdyti sistemos nustatymus: serviso ir transportavimo būsena;
- apibrėžti “geofence” teritoriją;
- valdyti pavojaus pranešimų nustatymus;



• Cobra Connex Europos ir Rusijos draudimo bendrovės rekomenduoja kaip 
aukšiausio lygio apsaugos - paiškos sistemą. Daugelyje šalių Cobra 
Connex yra privaloma norint palankiomis sąlygomis apsidrausti automobilį:

• Didžioji Britanija:
- privaloma automobiliams, kurių vertė didesnė nei 40.000 ₤

• Olandija:
- privaloma automobiliams, kurių vertė didesnė nei 60.000 €

• Italija:
- Reikalavimo nėra, tačiau duodamos nuolaidos iki 30%

• Prancūzija:
- privaloma automobiliams, kurių vertė didesnė nei 60.000 €

• Lietuva:
- privaloma automobiliams priskirtiems I-am lygiui. Klientas
gauna papildomą nuolaidą.



-Sabotažas;

- Neautorizuotas 
judėjimas;

- GSM dažnio slopinimas;

- kortelė;

- Mobilaus telefono bei 
interneto prieiga;

- Savininko informavimas  
SMS žinute apie 
apsaugos sistemos 
suveikimą.

Theft on demand

- Sabotažas;

- Neautorizuotas 
judėjimas;

- GSM dažnio 
slopinimas.

Alerts

- Sabotažas;

- Neautorizuotas 
judėjimas;

- GSM dažnio 
slopinimas;

- Mobilaus 
telefono prieiga.

Mobile Web

Pranešimas apie 
vagystę

FULLFIRST



• Daugiausiai naudingų funkcijų ir mažiausias abonentinis mokestis tarp paieškos 
sistemų;

• Sistema veikia visoje Europoje įskaitant Rusiją bei kitas NVS šalis;
• Tai vienintelė sistema naudojama tokiu automobiliu gamintoju kaip Audi, Bentley, 

Ferrari, Lamborgini, Maserati, Nissan, Porsche bei Renault.
• Aukštos kvalifakicijos darbuotojų komanda monitoringą vykdo 24 valandas per parą, 

7 dienas per savaitę, 365 dienas per metus;
• Sistemos montavimas atliekamas ypač slaptai ir tik aukštos kvalifikacijos instaliuotojų;
• Apsaugos darbuotojai reaguoja iš karto kai tik yra bandomas nuvaryti automobilis, 

nesvarbu ar nusikaltimas yra vykdomas Lietuvoje ar kitoje Europos valstybėje;
• Pavojaus signalas išsiunčiamas iškart kai tik bandomas slopinti GSM dažnis;
• Apsaugos darbuotojai gali nustatyti automobilio buvimo vietą realiu laiku kelių metrų

tikslumu;
• Klientas informuojamas SMS žinute, jei yra bandoma nustatyti jo automobilio buvimo 

vieta;
• Automobilio savininko atpažinimo funkcija;



• Ryšys tarp automobilio ir saugos tarnybos serverio užtikrinamas roaming’o pagalba 
visoje Europoje. Sutartys pasirašytos su daugiau nei 360 GSM ryšio tiekėjų.

• GSM ir GPS technologijų pagalba užtikrinama maksimaliai galima padengimo 
teritorija;

• Jokių papildomų sutarčių ir mokesčių GSM ryšio tiekėjams;
• Nereikalingas techninis aptarnavimas;
• Galimybė informuoti klientą SMS žinute apie bet kokį apsaugos sistemos suveikimą;
• “Panikos mygtukas” – galimybė pranešti pultui apie gresiantį pavojų;
• Galimybė per nuotolį blokuoti variklį;
• Galimybė nustatyti automobilio vietą naudojantis mobiliuoju telefonu;
• Galimybė nustatyti automobilio vietą bei valdyti apsaugos sistemos funkcijas                  

naudojantis internetine prieiga.



Sistema Standartinė kaina Lietuvos Draudimo klientų
kaina

Cobra Connex
(su montavimo darbais)

Sistemos kaina 2.800 Lt
Metinis mokestis 652 Lt

Sistemos kaina 2.520 Lt
Metinis mokestis 652 Lt

Seklys
(su montavimo darbais)

Sistemos kaina 4.800 Lt
Metinis mokestis 1.100 

Lt

Sistemos kaina 3.800 Lt
Metinis mokestis 1.100 Lt



Sistemos 
kaina

Abonentinis 
mokestis 

Sistemos 
aptarnavimo 

mokestis 

Sistemos 
kaina I-ais

metais

Sistemos 
kaina II-ais

metais

Sistemos 
kaina III-iais

metais

Cobra Connex 2520 652 3172 3824 4476

Sherlog Light
Comfort 2418 831

105 (I-ais m. 
nemokamai) 3249 4185 5121

Sherlog Optimum
Comfort 3311 1096

105 (I-ais m. 
nemokamai) 4407 5608 6809

Seklys 3800 1100 4900 6000 7100

Sherlog Satelite
3411 1163

105 (I-ais m. 
nemokamai) 4574 5842 7110

Sherlog Premium
Comfort 4432 1207

105 (I-ais m. 
nemokamai) 5639 6951 8263



• Daugiau nei 175.000 aktyvių Cobra Connex abonentų;
• Daugiau nei 700 sugrąžintų automobilių;
• Sugrąžintų automobilių vertė viršija 35 mln. €.

čia yra Jūsų automobilis!
•


