DEFEND GLASS MARKING SYSTEM je profesionální,
rychlý a snadný způsob, jak trvale označit skla vozu s použitím
nejmodernějších technologií, určených ke značení
skel automobilů leptáním, popř. jinou technologií
sloužící k bezpečnostnímu značení autoskel.

DEFEND CZECH REPUBLIC s.r.o.
Výrobce a generální distributor technologie
na leptání autoskel DEFEND VIN.PRO.TEC

Oblast Čechy:
Elišky Junkové
1545/2
102 00 Praha 15
T: +420 233 103 110
E: praha@defend.cz

Oblast Morava:
Tovární 1613
769 01 Holešov
T: +420 573 301 011
F: +420 573 301 036
E: holesov@defend.cz

Infolinka: 800 222 900
www.defend.cz

BEZPEČNOSTNÍ
ZNAČENÍ
AUTOSKEL VIN

VÝHODY DEFEND GLASS MARKING SYSTEM
• snadná a rychlá „bezdrátová” aplikace leptání „kdekoliv
a kdykoliv”
• neodstranitelný a viditelný punc ochrany z vozidla
• nejnižší pořizovací cena na trhu ve spojení s ostatními produkty
DEFEND
• víceúčelové použití – kromě leptání VIN, možnost leptání
loga, infolinky partnera atd...
• možnost zapůjčení kompletní technologie značení autoskel
• výběr z několika technologií značení autoskel, ušitých
na míru Partnerům DEFEND
• zajímavé balíčky s ostatními produkty Defend
• komplexní zabezpečení a ochrana vozu od výrobce s více
než 20ti letou historií

ABCD01234EFG56789

CO JE DEFEND VIN.PRO.TEC?
DEFEND VIN.PRO.TEC je bezpečnostní leptání VIN kódu
na autoskla technologií DEFEND GLASS MARKING SYSTÉM.
VIN kód je jednoznačný identifikátor motorových vozidel, který je
trvale vyražen na obtížně dostupných místech vozu, především
v průhledu předního okna. Leptání VIN kódu na všechna okna
Vašeho vozu je tak dalším ochranným prvkem a faktorem
snižující riziko krádeže vozu.

VÍTE ŽE, DEFEND PŘIPRAVIL PRO SVÉ KLIENTY
DALŠÍ NOVINKU V PODOBĚ ROZŠÍŘENÉ DEFEND
GARANCE 3.000 KČ?

V ČEM TO SPOČÍVÁ?
Rádi bychom nabídli svým zákazníkům opět něco navíc a myslíme
si, že kompenzace 3.000 Kč v případě krádeže Vašeho
vozu, není k zahození. Tato částka Vám pomůže eliminovat
finanční ztrátu tím, že Vám pokryje vynaložené náklady na
pořízení bezpečnostního leptání VIN kódu na autoskla.

VÝHODY VIN.PRO.TEC?
• Leptání VIN snižuje pravděpodobnost ukradení
vozidla o více než 74 %
• Vůz s vyleptaným VIN se stává pro zloděje neprodejným
na náhradní díly nebo znemožní vývoz ze země
• Trvalé vyleptání VIN kódu identifikuje vůz
• Slevy od pojišťoven za pasivní „odstrašování“ zlodějů
• Výstražná samolepka primárně odrazuje zloděje
od páchání trestné činnosti
UKÁZKY LEPTÁNÍ

JAK POSTUPOVAT V PŘÍPADĚ
KRÁDEŽE?
• V případě odcizení vozu
nám napíšete na adresu:
DEFEND CZECH REPUBLIC
s.r.o., Elišky Junkové 1545/2,
102 00 Praha 15 nebo na email:
defendgarance3000@defend.cz.
• Přiložíte kopii usnesení Policie
ČR o ukončení šetření odcizení
Vašeho vozu.
• V žádosti uvedete své bankovní
spojení a my uhradíme 3.000,- Kč
na Vámi specifikovaný účet.

Požádejte
svého prodejce
bezpečnostního
leptání DEFEND
VIN.PRO.TEC
o online registraci
a získejte rozšířenou
Garanci 3.000 Kč
na rok zdarma!

JAK TO UDĚLAT?
Stačí jen požádat svého prodejce bezpečnostního značení
o online registraci do 10ti dnů od data aplikace leptání
VIN na autoskla DEFEND VIN.PRO.TEC. Je to velice rychlé
a snadné, za pár minut můžete odejít s Potvrzením o registraci.
S rozšířenou Defend Garancí 3.000 Kč máte tak možnost, zcela
zdarma, získat v průběhu 12ti měsíců částku 3.000 Kč.

