
WENST U MEER INFORMATIE? 
NEEM CONTACT MET ONS OP!

 
Dometic Benelux B.V.

Ecustraat 3

4879 NP  Etten-Leur

Tel.  +31 (0)76 50 29 010

Fax  +31 (0)76 50 29 019

Email:  sales@dometic.nl

Website:  www.5fleet.com

AL UW EIGENDOMMEN ALTIJD  
IN ÉÉN OVERZICHT

VOORDELEN VAN HET SYSTEEM:

•  Lage abonnementskosten voor  
 een vaste lage prijs

•  Maandelijks opzegbaar

• Compleet overzicht van de  
 positie en verplaatsingen van   
 werkmateriaal en waardevolle   
 spullen.

• Vlootoptimalisatie:  
 activiteitenrapporten, rapporteren  
 gegevens, permanent overzicht   
 gehele vloot.

• Geen software pakket nodig.

• Registratie van startadres,  
 tussenstops en adres eindpunt,  
 incl. tijdstip van rit.

DOMETIC
EXCLUSIEVE
IMPORTEUR

EFFECTIEF

UNIEK

DE LAAGSTE 
    INVESTERING

REGISTRATIE

TIJDS-/KOSTEN-
BESPARING

OVERZICHTELIJK
MAANDELIJKS
          OPZEGBAAR



Innovatief vlootmanagement voor  
voertuigen en materieel 
 

Dometic introduceert 5Fleet
Een vlootmanagementsysteem dat uw ritten in kaart  
brengt en gelijktijdig de locatie en verplaatsingen  
van uw overige materieel, zoals containers,  
generatoren en toiletunits weergeeft. Met 5Fleet 
van Dometic verbetert u de kwaliteit van uw 
bedrijfsprocessen, verlaagt u gericht de 
kosten en heeft u altijd inzicht in de 
locatie van uw materieel.

5Fleet Diims

Referentie: G104

Stand-alone
batterij unit

Maandabonnement 
per unit:  € 2,50
 
Hardware 
 
G104  € 57,02

5Fleet voertuigunit

Referentie: Z302 / Z303
GPS-unit voor voertuig

Maandabonnementen:
Offline (per voertuig):  € 5,95
Online (per voertuig):  € 9 ,95
 
Hardware:
Z302 - offline:   € 205,79
Z303 - online:   € 247,11

Verhouding op ware grootte

De genoemde prijzen zijn per stuk  
en exclusief BTW.

PRODUCTOVERZICHT

TIJDBESPARINGONDERHOUDSINTERVAL BRANDSTOFBESPARING PLANNING

Simpel en effectief
De voertuigunit registreert via GPS 
niet alleen zijn eigen ritten, maar 
ook de GPS locaties van alle 
5Fleet units die hij onderweg 
tegenkomt. De verzamelde  
informatie komt via het GSM 
netwerk (online voertuigunit)  
of via een 5Fleet gebouwunit 
(bij gebruik van een offline  
voertuigunit) automatisch  
op de server.

Als gebruiker van 5Fleet kunt u de  
data van al uw eigendommen op een 
gebruiksvriendelijke manier op één  
website terugvinden. 

Uw gebouwunit geeft tevens het aanwezige  
werkmaterieel in uw depot real-time weer.

Unieke toepassing

Het unieke van 5Fleet is dat alle  
componenten, ongeacht de eigenaar, 
met elkaar communiceren. Hierdoor is 
het gebruik van een GSM netwerk niet 

altijd noodzakelijk. Dit vertaalt zich 
in lage maandelijkse kosten. 

LOCATIE

5Fleet basisunit

Referentie: Z402
Gebouwunit

Geen abonnement 

Hardware
Z402  € 247,11


