
Viasat Connect

Soluções de proteção e 

segurança  De

Pessoas & Veículos



• Valor com IVA incluído 160€.

• Modalidade: Pronto 
pagamento.

• Contrato: 24 meses.

• Garantia: 24 meses.

AUTO GO

Localização GPS, serviço suportado pela tecnologia  
GPS, que permite aceder à localização e atividade da  
viatura através da APP Trackit Connect, disponível  
para Android e IOS, através da qual poderá, por  
exemplo, localizar a sua viatura, visualizar viagens,  
receber vários alarmes e definir perímetros virtuais  
que quando transportes fazem despoletar 
notificações  de aviso.

https://www.trackit.pt/produto/auto-go/


● Localização GPS: A solução AUTO GO é suportada pela tecnologia GPS, permitindo 
assim aceder à localização e atividade da viatura, através de uma APP, disponível para 
sistemas Android e iOS. 

● Aplicação móvel: Com a adesão ao serviço terá acesso à aplicação móvel TRACKiT 
Connect, através da qual poderá, por exemplo, localizar a sua viatura em tempo real, 
visualizar viagens passadas e muito mais; 

● Acidente: A nossa solução alerta para a possibilidade de acidente, permitindo agir de 
forma rápida na ajuda ao acidentado, caso não esteja com o seu automóvel, mas sim 
por exemplo um membro da sua família, ou caso o carro se encontre parqueado; 

● Furto: Em caso de furto, saberá sempre onde encontrar os seu carro e dar a 
localização do mesmo às autoridades; 

Funcionalidades:



● Perímetro Virtual: O perímetro virtual oferece duas opções: a opção perímetro virtual 
temporário, que permite criar um perímetro circular virtual e temporária, que pode 
acionar quando vai jantar com a família ao cinema… etc. E a opção perímetro virtual 
permanente, que permite definir um raio poligonal ou circular, que se mantém no 
tempo até que seja desativado, em ambos os casos, quando a seu veículo sai deste 
perímetro recebe uma notificação; 

● Sensor de ignição: Com telemetria remota do sensor de ignição, é possível conhecer o 
estado da ignição e detetar eventuais utilização indevida da viatura; 

● Alarme de movimento: Seja notificado sempre que o seu automóvel seja rebocado, 
com o nosso sensor de movimento.



Obrigado pela atenção e 
disponibilidade
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