
Apsaugos sistemos ir jų sprendimai jūsų automobiliui 

Norint įsidiegti sistemą, kuri pilnai atitiktų jūsų lūkesčius, reikalavimus ir poreikius, reikia žinoti koks 

asortimentas jums prieinamas ir ką mes galime jums pasiūlyti. Kaip skirstomos apsaugos sistemos ? 
Apsaugos sistemos iš esmės skirstomos į šias pagrindines rūšis :  

1) Adaptyvinės GSM/GPS apsaugos sistemos ( valdomos telefonu, reikalinga SIM kortelė); 

2) Adaptyvinės apsaugos sistemos ( valdomos gamykliniu pultu).  

3) Adaptyvinės dvipusio ryšio apsaugos sistemos ( su papildomu peidžerio pulteliu); 

4) Vienpusio ryšio apsaugos sistemos ( tik su papildomu pulteliu); 

5) Papildomas imobilaizeris su identifikavimo kortele.  

Pirmas uždavinys, kurį turite nuspręsti yra tai, dėl kokio tikslo montuoti norite apsaugos sistemą. 

Skirstome į kelias pagrindines rūšis šiuos sprendimus : 1) dėl saugumo ir komforto, kaip papildomos 

įrangos, pagal savo poreikius;  2) dėl KASKO draudimo sąlygų, pagal draudimo kompanijų 

reikalavimus. Pristatysime abu galimus variantus.  

Automobilio apsaugos sistemos pagal poreikius 

Dažniausiai ir populiariausiai parduodamos sistemos savo saugumui, komfortui ir poreikiams yra 

adaptyvinės apsaugos sistemos (valdomos gamykliniu pulteliu, dvipusiu ryšiu, GSM/GPS moduliu). 

Adaptyvinė apsaugos sistema apima iš esmės tiek GSM/GPS, tiek dvipusio ryšio, tiek paprastas 

sistemas, valdomas gamykliniu pultu. Jūs visada galėsite sistemą valdyti gamykliniu pulteliu, bet taip pat 

gaunate galimybę valdyti sistemas kitais atvejais arba peidžerio pulteliu, arba mobiliuoju telefonu. 

Adaptyvinės dvipusio ryšio sistemos turi papildomą taip vadinamą peidžerinį pultą, kurio pagalba 

valdoma apsaugos sistema. Jis veikia dvipusio radijo signalo principu, kai apsaugos sistema tiek gauna 

signalą, tiek jį siunčia atlikti pavestų komandų atlikimui į automobilyje esantį apsaugos sistemos bloką. 

GSM/GPS apsaugos sistemos išsiskiria savo saugumu ir funkcionalumu iš kitų sistemų, esančių 

asortimente, nes naudojamas sisteminis blokas su GSM ir GPS moduliu, įdedame SIM kortelę į apsaugos 

sistemą ir viską valdome ne tik gamykliniu pultu, bet ir savo išmaniuoju telefonu, tiek apsaugos sistemos 

visas funkcijas, tiek telemetrijos duomenis apie automobilio buvimo vietą. Taipogi yra galimybės 
kontroliuoti nuotolinį automobilio užvedimą per atstumą, naudojant tik savo mobilųjį telefoną.  

Apsaugos sistemos ir KASKO draudimas 

Kaip ir minėjome užklausos pradžioje, šiuo metu vyrauja tendencija automobiliuose montuoti tokias 

apsaugos sistemas, kurių reikalauja draudimo kompanijos. Draudimo kompanijos savo reikalavimus 

apsaugos sistemai sudaro atsižvelgdamos į vagysčių statistiką bei būdus draudimo rizikai sumažinti. 

Procesas, norint apsidrausti automobilį KASKO draudimu mūsų servise ir gauti apsaugos sistemos 

komplektą pagal draudėjo reikalavimus :  

1) Nusprendžiate asmeniškai, kurio draudimo sąlygos geriausios, jus labiausiai tenkinančios, arba tai ko 

reikalauja iš jūsų draudimo kompanijos ar brokerių kontoros ir tada jau kreipiatės pas mus;  

2)  Mes turėdami visų draudimo kompanijų reikalavimus, žinosime ką jums reikia įsidiegti į automobilį 

ir ko reikalauja draudėjai, įdiegsime jums reikalingą apsaugos paketą, išrašysime jūsų pasirinktam 

draudimui sertifikuotą pažymą. 

 

 

 

 

 

 



Mes jums siūlome šiuos sprendimus, pagal pasirinkimų rūšis ir poreikius :  

 

Apsaugos sistemos su GSM moduliu Kaina, EUR 

Pandora Smart su GPS 610 EUR* 

GSW CAN su GPS 330 EUR* 

Apsaugos sistemos su papildomu peidžeriniu 

pultu 

 

Pandora Light Pro 540 EUR* 

Adaptyvinė apsaugos sistema  

Pandora Mini 270 EUR* 

Kodinis raktas GN7C 155 EUR* 

Priedai prie apsaugos sistemų, kaip 

papildomas identifikatorius, apsaugant 

automobilius nuo „Keyless“ vagysčių  

 

Pandora identifikacinės kortelės 80 EUR 

Kodinis raktas identifikacinės kortelės 80 EUR 

Imobilaizeriai  

Pandora IMMO 270 EUR* 

Kodinis raktas IMB5 120 EUR* 

*kainos su montavimo darbais, su PVM  

 

 

Pagal KASKO draudimo reikalavimus komplektacijos derinamos atskirai, kaip ir minėjome 

aprašyme ! 

 

 

 

 

 


