Vind uw
kostbare
bezit altijd
terug met
Trace365

• werkt 3 tot 10 jaar op interne batterij
• superklein, slechts 5 x 6 x 1,7 cm
• werkt in heel Europa
• werkt ook binnenshuis
• traceren tot op 10 cm nauwkeurig
• elke dag via internet te volgen
• geen installatiekosten
• aantrekkelijk geprijsd
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Bescherm uw

Dagelijkse plaats-

waardevolle spullen

bepaling

Met Trace365 vindt u altijd uw

De Trace365 maakt dagelijks automatisch verbinding met de dichtstbijzijnde telecommast en verzendt
een globale plaatsbepaling. Met uw
persoonlijke inloggegevens ziet u in
één oogopslag waar uw eigendom
zich bevindt. Bij diefstal of verlies
wordt elk half uur een locatie van
de Trace365 doorgegeven. Deze
locatie is via Google Maps zichtbaar.
Via een Radio Frequent signaal is
uitpeilen tot op 10 centimeter nauwkeurig in heel Europa mogelijk!

waardevolle spullen terug. Of
het nu gaat om uw geliefde auto,
boot, scooter, computer of zelfs
een exclusief designmeubel; alle
waardevolle bezittingen stelt
u met Trace365 veilig. En dat
voor een onverwacht lage prijs.
Het draadloze systeem werkt op
een interne batterij en heeft dus

“Die geërfde
oldtimer heeft
voor mij een
onbetaalbare
emotionele
waarde”.

geen accu als energiebron nodig.
Dankzij slimme techniek traceert
de Trace365 moeiteloos in heel
Europa de plaats waar uw eigendom zich bevindt. De Trace365 is
tot op 10 centimeter nauwkeurig
uit te peilen, zelfs als het voorwerp verstopt is in een kelderbox
of ladekast. Werkt compleet anders
dan traditionele GPS systemen.
Batterij gaat tot
10 jaar mee
De Trace365 is verpakt in een
onopvallende, kleine behuizing en
werkt op een interne batterij met
een zeer lange levensduur (3 tot 10
jaar). Montage is niet nodig, u kunt de
Trace365 bijvoorbeeld in de bekleding
van uw autostoel verstoppen. Het
systeem staat standaard uitgeschakeld
en is niet te traceren met meetapparatuur.

Trace365 eigenschappen:

•
•
•
•
•
•
•

Geen montage, werkt direct uit de doos.
Interne batterij met zeer lange levensduur (3 tot 10 jaar).
Niet traceerbaar met detectieapparatuur.
Klein en compact: 5 x 6 x 1,7 cm.
Elke dag een plaatsbepaling via internet te zien.
Geofence (object bevindt zich buiten plaats, provincie of land).
Voor nog meer gemak ook met GPS uit te rusten.

pagina 2

Bezit veilig terug met

Klein systeem, grote prestatie, lage investering:

VMB security & solutions
Wilt u dat uw bezit weer veilig en snel
bij u terug komt? Laat het opsporen en
terughalen met een gerust hart over
aan de ervaren rechercheurs van Recherchebureau VMB security & solutions.
Wij peilen moeiteloos de exacte locatie
voor u uit om te zorgen dat uw waardevolle bezit weer bij u terug komt of door
de politie in beslag wordt genomen.
Een gerust gevoel.
Éénmalig gratis uitpeilen in BeNeLux.
Aantrekkelijk tarief voor overige
Europese landen (no cure, no pay!).

Trace365
Trace365 + GPS
Meerprijs waterdicht 5 jaar
Meerprijs waterdicht 10 jaar
Abonnement per maand
(inclusief Roaming simkaart heel Europa/1Mb data verbruik/
Gebruik kaartmateriaal/Licentie inlog op server)
Uitpeilen BeNeLux
Dealerprijzen op aanvraag.

Excl. BTW
€ 165,€ 295,€ 50,€ 75,€
6,-

Almere

“Mijn gestolen buitenboordmotor werd door
recherchebureau VMB security & solutions
snel teruggevonden in een loods in Amsterdam!”
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199,65)
356,95)
60,50)
90,75)
7,26)

éénmalig gratis!

•
•

zie voor technische details onze website www.trace365.nl

Incl. BTW

(€
(€
(€
(€
(€

Recherchebureau VMB security & solutions is in het
bezit van een vergunning van de Minister van Justitie
(POB 721) en heeft jarenlange ervaring in binnenen buitenland. Opsporing van de Trace365 geschiedt
door ervaren rechercheurs die worden gedreven
door het plezier in hun werk en het succes in de aanpak van diefstal en fraude.
VMB security & solutions is gehouden aan de privacy
gedragscode en is in het bezit van het Keurmerk Particulier Onderzoeksbureau van de Nederlandse Veiligheidsbranche.
Overige diensten van VMB security & solutions:
Fraudeonderzoek
Plaatsen van verborgen camera’s
Observaties
Screening van personeel
Leveren

•
•

•

•

VMB security & solutions
Bouwmeesterweg 2
1333 LC Almere
Telefoon 036-5499819
info@trace365.nl
www.trace365.nl
www.vmbrecherche.nl
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•

Alle genoemde prijzen onder voorbehoud van zetfouten en wijzigingen. 10-2013

Over VMB

