ΕΛΛΗΝΙΚΑ

Γνωρίζεται τι ταξιδεύει μαζί σας;
Η πτώση πάγου
και χιονιού από τις
σκεπές φορτηγών
οδηγούν ετησίως
σε σοβαρά
ατυχήματα και
θανάτους.
Ένα κομμάτι πάγου που πέφτει από την
σκεπή σας μπορεί πολύ εύκολα να σπάσει το
παρμπρίζ ενός αυτοκινήτου.

Check Your Top
Ασφαλής έλεγχος και καταγραφή
της σκεπής του φορτηγού σας

Ένα “κρυμμένο”
φορτίο στην

Check Your Top
Το σύστημα CYT – Check Your Top σας
προσφέρει την δυνατότητα ασφαλούς ελέγχου
και καταγραφής της σκεπής του φορτηγού σας
μέσω μιας εφαρμογής στο κινητό σας.
Σε επιλεγμένους χώρους στάθμευσης και
ανάπαυσης αυτοκινητόδρομων της ASFINAG
μπορείτε, στα σημεία ελέγχου του CYT, να
ελέγξετε την σκεπή σας. Μέσω της εφαρμογής
μπορείτε να μεταδώσετε τις φωτογραφίες της
κάμερας στην οθόνη του κινητού σας και αν
είναι απαραίτητο να την καθαρίσετε στα ειδικά

σκεπή του
φορτηγού σας
μπορεί εύκολα
να αποτελέσει
θανάσιμο κίνδυνο για τους άλλους χρήστες του
οδικού δικτύου.

Προστατέψτε εσάς και τους γύρω σας με τον
τακτικό έλεγχο της σκεπής του φορτηγού σας
πριν την αναχώρηση.

CYT - Check Your Top

σημεία καθαρισμού. Επιπλέον, υπάρχει η
δυνατότητα καταγραφής του καθαρισμού με την
αποθήκευση των φωτογραφιών στο κινητό σας.
Για την πλήρη καταχώρηση, στις φωτογραφίες
της κάμερας αναγράφονται οι πληροφορίες
τοποθεσίας και ημερομηνίας.

Το σύστημα CYT – CHECK YOUR TOP είναι
Η εφαρμογή CYT4asfinag μπορεί να
χρησιμοποιηθεί σε όλους τους επιλεγμένους
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Check Your Top

χώρους ελέγχου CYT.
1.) Δωρεάν κατέβασμα της
εφαρμογής από το App-Store
2.) Εκκίνηση της εφαρμογής
και επιλογή του CYT στα
επιλεγμένα σημεία
3.) Έλεγχος της σκεπής του φορτηγού σας για
την ύπαρξη χιονιού ή πάγου
4.) Εάν είναι απαραίτητο:
Καθαρισμός της σκεπής
5.) Καταγραφή της καθαρισμένης σκεπής με
την αποθήκευση της φωτογραφίας.
6.) Οι αποθηκευμένες φωτογραφίες είναι
διαθέσιμες στη συλλογή

Σας προσφέρει:
Δωρεάν κατέβασμα της εφαρμογής από τοApp-Store

GmbH σε συνεργασία με την ASFINAG.
Το σύστημα CYT μπορεί να χρησιμοποιηθεί
σε επιλεγμένα σημεία, δωρεάν, μαζί με την
εφαρμογή CYT4asfinag.

Ασφαλή έλεγχο της σκεπής του φορτηγού σας
Δυνατότητα καταγραφής της σκεπής

Μπορείτε να βρείτε μια λίστα με όλες τις τοποθεσίες
CYT στο: wwww.innovatio-engineering.com

Δεν είναι απαραίτητη η σύνδεση με το ίντερνετ
Ανεξάρτητα από την τοποθεσία σας
Αποθήκευση φωτογραφιών από την κάμερα στο
κινητό σας
Εμφάνιση της ημερομηνίας και ώρας στην φωτογραφία

Με την ευγενική υποστήριξη του
KFV (Kuratorium für Verkehrssicherheit)

Αποθήκευση των πληροφορίων τοποθεσίας στην
φωτογραφία
Προστασία των προσωπικών σας δεδομένων(οι
φωτογραφίες δεν αποθηκεύονται στο σύστημα του CYT)
Εξοικονόμηση χρόνου και αύξηση της ασφάλειας με
την πραγματοποίηση του ελέγχου χωρίς να βγείτε από
την καμπίνα του φορτηγού σας

Ελέγξτε την σκεπή σας με το σύστημα CYT !
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