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GPS-Spårsändare  - NorthTracker  

En GPS-tracker är en spårsändare som kommunicerar med satelliter så det är möjligt 

att följa positionen för enheten på en karta – direkt i en telefon, läsplatta och dator.  

GPS har vi haft i bilen långt tillbaka i tiden – för navigation – detta är något annat 

och ytterligare en dimension...  

 

Spårsändaren är en liten enhet. Det kan placeras i bilens OBDII-port eller på annan 

lämplig plats i fordonet. 

 

 

Två syften.. 

Man tänker snabbt bara på stöld, försvinnanden och brott. Förutom dessa eventuella 

händelser representerar NorthTracker Körjournal fler användningsområden som 

logistik, trafikplanering samt en automatisk dokumentation över alla körningar enligt 

skatteverkets rekommendationer. Trygghet ingår alltid. 

 

Förutom själva enheten behövs ett 

simkort för datatrafiken. Sim-kort 

ingår vid leverans och kostnaden 

varierar beroende på tjänst.  

 

Priserna nedan inkluderar OBD-

trackern. Önskas annan tracker blir 

kostnaden ytterst lite högre.. 
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NorthTracker  - Körjournal tar bort risken för upptaxering för såväl företag som 

personal, körjournalen fungerar enligt Skatteverkets riktlinjer så att du kan ägna dig 

åt din kärnverksamhet. Se hur miljövänligt och ekonomiskt dina bilar har kört. Du kan 

spara upp till 20 % i drivmedel och sänka kostnaderna för service och reparationer.  

 

Du betalar endast per körjournal och månad och du slipper startavgifter och andra 

dolda kostnader. 

Enkel installation - det är bara att plugga in den förinställda GPS-enheten i fordonet 

och hantera körjournalen via webb och telefon. Du kan även följa fordonet i realtid 

på karta. Säker dataöverföringen genom tre GSM-nät i hela Europa. Dessutom lagras 

alla dina körningar i vår backuplösning i sju år - så länge som Skatteverket kräver. 

Lägg in så många trackers du vill på samma konto och följ dem samtidigt på en 

monitor… 

 

Produktbeskrivning 

Körjournalen dokumenterar alla körningar automatiskt via 

GPS så att varken företag eller anställda riskerar att 

upptaxeras i efterhand, samtidigt som du slipper den 

manuella hanteringen. 

 

• GPS-tracker med livstidsgaranti 

• Körjournal med eco-driving 

• Trafikledning med realtidsspårning 

• Stöldskydd med geofence-larm 

• Support via mejl och telefon 

• Mjukvara via webb och app 

Pris per månad:   ( exkl. moms ) 

Tracker, app och mjukvara – ingår. 

1 st körjournal:  189 kr/st 
2-5 st körjournaler:  179 kr/st 
6 – 10 st körjournaler:  169 kr/st 
> 10 st körjournaler:  159 kr/st 
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