Nevíte, proč být s námi ?
-

Nabízíme Vám dokonalou správu vozového parku
Budete mít přehled o svých zaměstnancích
Získáte kontrolu a přehled o spotřebě PHM
Garantujeme rychlý a jednoduchý přístup k aplikaci
Nemáme žádné skryté poplatky
Vlastním personálem instalujeme po celém území ČR (nejsou výjimkou i okolní státy EU)
Obvyklá úspora ≥ 20 %

Skutečně 20% ?
Ano, zavedením systému AutaNaWebu.cz můžete docílit takové úspory. Pořízením aplikace zvýšíte efektivitu práce,
snížíte mzdové náklady, uspoříte čas, zajistíte si optimalizaci tras a především snížíte celkovou spotřebu PHM.

Stále jsme vás nepřesvědčili ?
-

Uvidíte reálné vytížení vozidel, stavebních či zemědělských strojů
Můžete sledovat otáčky motoru a tak vyhodnotit neekonomickou či agresivní jízdu řidiče
Odhalíte zneužívání vozidel k soukromým účelům

To taky nestačí ?
Dobrá, tady příklady za všechny ……
Typ vozidla

Osobní

Kamión

Počet km / rok
Počet km při úspoře 20 % / rok

43 781 km
35 025 km

Vyčíslená úspora / rok

8 756 km

107 330 Kč
85 864 Kč
21 466 Kč

95 580 km
95 580 km
Kamión mívá předepsané trasy, tudíž nemusí
dojít k úspoře km
35 022 l
28 017 l
7 005 l
U kamiónů však dojde k okamžité úspoře
PHM z důvodu krádeže nafty
992 290 Kč
793 832 Kč
198 458 Kč

Osobní vozidlo s
tuzemským provozem

Kamión se dvěma nádržemi (jednotka + 2x
sonda) na území Evropy (roaming)

Pořizovací cena systému GPS (jednotka vč. instalace a
měsíčního poplatku za provoz)

5 500 Kč

25 300 Kč

Vypočtená roční úspora v Kč
Vypočtená měsíční úspora v Kč

21 466 Kč
1 788 Kč

198 458 Kč
16 538 Kč

do 3 měsíců od data
uvedení do provozu

do 2 měsíců od data uvedení do provozu

Spotřebovaný počet litrů / rok
Počet litrů při úspoře 20 % / rok

3 437 l
2 749 l

Vyčíslená úspora / rok

687 l

Náklady na PHM v Kč / rok
Náklady na PHM při úspoře 20 % / rok
Vyčíslená úspora / rok

Návratnost v měsících

Veškeré ceny jsou uvedeny bez DPH
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