Stulen EU moped spårad och återtagen med GPS
Göteborg 2012-11-19

En Yamaha Aerox EU-moped med ett värde på ca 15 000 kronor stals i somras från bostaden i
Växjö. Eftersom mopeden hade en redKnows MiniFinder installerad, fick ägarna ett SMS när
mopeden försvann. Larmet gick till pappan i familjens mobiltelefon som tillsammans med sonen
kunde följa händelserna på datorn. De ringde larmet och fick nya positioner som gjorde att pappan
kunde dirigera och vägleda Polisen var moped fanns.
Tjuvarna försökte att komma undan men kunde inte förstå hur polisen hela tiden var dom i hälarna
och tillslut blev dom infångade. Mopeden kunde sedan tas till verkstaden för genomgång och
återställande. Ägaren fick tillbaka sin moped och slapp betala självrisk som annars är på 3000 kr.
”Länsförsäkringar Kronoberg har länge rekommenderat redKnows spårsändare till sina kunder.
Återtagandet med hjälp av redKnows av stulna objekt uppgår till mångmiljonbelopp. Dessutom
slipper kunden självrisken”, säger Johan Tapper på Länsförsäkringar, som menar att godkända lås
och spårsändare är en mycket bra investering och skadeförebyggande åtgärd.
En redKnows MiniFinder skickar larm via SMS om det förflyttas. Ägaren kan sedan ringa larmet
och få nya positioner. Antingen öppnar man en karta direkt i mobilen via en kartlänk, eller så lägger
man in positionerna i kartverktyg på www.redkows.se och får upp en stor karta.
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redKnows MiniFinder - larmar din mobiltelefon

redKnows är ett svenskt varumärke inom larm- och spårsystem, tillhörande Axtech AB. RedKnows
MiniFinder trackers/spårsändare är GPS/GSM/GPRS-baserade och larmar din mobil om det förflyttas eller
störs. Larmen är små och lättmonterade och ger ökat skydd för stöldbegärliga båtar, utombordare, maskiner
och fordon mm. redKnows kan alltid spåras via mobiltelefon och är abonnemangsfri. Det ger i många fall
rabatter eller andra fördelar hos försäkringsbolagen. Rek. pris från 3995 kr inkl moms. Utveckling och
tillverkning sker i Sverige. För mer information, besök www.redknows.se

Axtech AB är en etablerad leverantör av GPS-larm och söksystem i Sverige med distributörer i ett flertal länder. Axtech, som bedriver
egen utveckling, producerar och säljer söksystem och fleet management med GPS under egna varumärket redKnows.
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