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Co se děje kolem nás … 

Trvalý nárůst cen pohonných hmot 

 

90% nehod je způsobeno nesprávným stylem jízdy 

6% služebních aut způsobí ročně aspoň jednu nehodu 

33% výše spotřeby je ovlivněno stylem jízdy 

Z firemních nádrží  „odpaří“ zaměstnanci čtvrtinu benzínu 



….fakta 

25% 
Zvýšení soukromých cest  

12% 
Pokles služebních jízd 

5 min. Snížení administrativní zátěže  



O2 Car Control a mýty kolem něho 

 

 

■ Co si o O2 Car Controlu myslí většina lidí? 

 

● Je to jenom kniha jízd… 

● Je to „sledovačka“ 

● Je to obyčejný monitoring 

● Šéf to má na hlídání soukromých kilometrů… 

 



Co skutečně O2 Car Control umí 

■ Mimo toho, co si většina lidí myslí (sledovačka, kniha jízd….) 

 umí O2 Car Control i následující 

 

 

■ Telemetrie 

● Napojení na sběrnici CAN-BUS 

> (spotřeba PHM, otáčky motoru,…) 

● Vyhodnocování spotřeby PHM 

> Palivové sondy, průtokoměry 

● Čidla na dveře nákladového prostoru, 

 teploměry (teplotní průběh přepravy) 

● Sledování provozu nástaveb (mix, bagr, jeřáb…) 

 

 

 

 



Co skutečně O2 Car Control umí 

■ Mobilní dispečink 

 

● Dispečerská aplikace pro mobily a tablety (Android a iOS) 

> Sledování flotily na tabletu, nebo v telefonu 

> Přenos objednávek přeprav  do vozidel 

> On-line komunikaci mezi řidičem a dispečerem 

> Záznam činností řidiče 

> Nakládka, pauza, jízda (zjednodušený AETR) 

LOGISTIKA 

DOPRAVA 

NAVIGACE 

CHAT 



Hlavní výhody pro naše zákazníky 

> Úspora 15 - 30% nákladů na provozu vozového parku 

daná jasným rozdělením služebních a soukromých jízd 

 

> Zjednodušení administrativy kolem vytváření knihy 

jízd pro koncové uživatele 

 

> Nižší opotřebení vozidel a jejich větší životnost dané 

kontrolou chování řidiče 

 

> Větší efektivita logistiky díky optimalizovanému 

plánování tras 

 



Reference  



je poskytovatelem komplexních služeb  

v oblasti operativního leasingu osobních 

i užitkových vozidel všech značek. 

Hlavní strategií společnosti je důraz na 

vysokou úroveň péče o zákazníka v 

duchu firemní filozofie „same cars, 

better care“. 
 

Ing. Kryštof Korda 

obchodní ředitel Business Lease 

„Díky službě O2 Car Control 

jsme získali dokonalý přehled 

o vozovém parku.“ 

Business Lease 



Chládek a Tintěra a.s. 

Společnost poskytuje služby v oblasti 

výstavby, rekonstrukce a opravy 

technické infrastruktury státu a obcí a v 

segmentu pozemního stavitelství. 

Osobní vozy jsou osazeny jednotkami  

O2 Car Control. Stavební technika je 

taktéž osazena jednotkami a ty jsou 

rozšířeny o palivové sondy IBR.  



 

Proč O2 



Proč si pro implementaci vybrat O2? 

• S více než 44 000 instalovanými vozidly disponujeme nejrozsáhlejšími zkušenostmi 

a zákaznickou základnou na českém trhu 

• Nejvyšší úroveň kvality služeb – bezplatná technická podpora a komplexní 

poradenství 

• Plná zákaznická garance za přenos dat, instalaci zařízení & portál 

• K dispozici nejvyšší množství individuálně nastavitelných reportů 

• Specialisté zákaznické podpory Vám budou pomáhat od prvního dne a budou proto 

nejlépe znát vaše potřeby 

 

LAIPACK 

Máme vedoucí postavení ve správě vozového parku v České republice 

Dlouholeté 

zkušenosti 

s  instalací služby 

O2 Car Control 

 

Dlouholeté zkušenosti 

s instalací služby 

O2 Car Control 

Naše zákaznické linky 

poskytují vysokou 

úroveň péče a podpory 

24 hodin denně 

Komplexní služby 

včetně instalace 

& aktivace & 

integrace 



Děkuji za pozornost 

 


