
 

 

 

NorthTracker GPS Spårare - Stöldskydd Machine 

 

Produktbeskrivning 
 

GPS-spårare som är klar för installation mot 8-32V. Stöldskydd, 

realtidsspårning och historik. Realtidsspårning för extra trygghet. 

Historik med adresser för start och stopp samt rutt utritad på karta. 

Abonnemang: 695 kr/år 

 

 

 

 

Är du kund hos Svenska Sjö? 

Vid försäkring av utombordsmotor 

över 199 hk och yngre än 10 år 

kräver Svenska Sjö en GPS från 

NorthTracker med ett Nokas-avtal. På grund av den ökande stöldrisken 

rekommenderas det även för dig med annan nyare motor och som har din båt på 

privat brygga eller egen tomt på vintern. Svenska Sjö betalar eventuell 

utryckningskostnad för sina kunder. Gäller tills vidare. 

 

 

Tilläggsavtal med Nokas säkerhetskoncern för utryckning 

Ett Nokas-abonnemang kostar 300 kr att lägga upp och 105 kr/månad. Då kontaktar 

Nokas dig som användare vid larm och rycker ut om objektet är konstaterat stulet. 

Där Nokas ej finns representerade tillkommer en avgift för utryckningsberedskap om 

55 kr per månad. Vid frågor kontakta Nokas för information om vad som gäller på 

din ort. Tfn: 010-222 65 00. 

 



 

SecurityPartner – SP AB 

Ingelstorpsvägen 214 | 262 92 | Ängelholm 

Tel: 076-798 80 88| www.sp-ab.se 

 

NorthTracker Machine 

• Storlek: 6,8 cm x 4,4 cm x 1,8 cm 

• Installation: 8-32V 

• Internbatteri vid bruten eltillförsel: 140 h 

• Vattentät: (IPX6) 

 

 

 

Ingår i abonnemangsavgiften om 695 kr/år 

• Realtidsspårning 

• Historik utritad på karta 

• Säkerhetszon med larm 

• Mjukvara via webb och telefon 

• Support via mejl och telefon 

• Tjänsten fungerar i hela Europa 

 

 

 

Priset är 2 495 - men inte som kund till Svenska Sjö, är medlem i båtklubb 

som tillhör Skånes Båtförbund och Svenska Båtunionen. 

Vid beställning och om du anger rabattkoden trackerspab så betalar du 2 222   

kronor i stället och vi hjälper dig med installation om du behöver. All information 

finns på hemsidan  www.sp-ab.se  

 

 

 

 

 

http://www.sp-ab.se/
https://sp-ab.se/sbf-gps-sparare/

