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Tisztelt Varga Péter Ugyvezetö Úr!

Tájékoztatásul közlöm, hogy a 2006. február 28-án megtartásra kelillt MAGYAR BIZTOSfTÓK
SZÖVETSÉGE GÉPJARMÛVÉDELMI KARMEGELÓZÉSI BIZOTTSÁG (továbbiakban:
MABISZ GKB) ülésen a Getronic Sri. által gyártott, GT -Huagary Kft. által forgalmazott követkem
tem1ékeket, a maszaki szakért6i vélemény alapján a megjelölt védelmi fokozatba sorolt
gépjánnüvédelmi eszközként ismeri el.
Tájékoztatom továbbá, hogya MABISZ gépjánnü biztosítási tagozatának határozata alapján a
besorolási okmányok csak a módosított és kihirdetett új követelményrendszer jóváhagyása után -
legkésõbb 2006. június 30-ig - kerülnek kiadásra.

TenDék Biztolit61 besorol'.

GT 900 GC41
Gépkocsi saját rendszerei által müködtethetö moduláris

gépjármüriasztó; motorblokkolással és teljes héjvédelemmel.
Tartalom: GT 9()() központi egység; elektronikus kulcs,

kulcsolvaBÓ visszajelz() LED-del, vezetékezve; nyitásérzékel6
kapcsoló; kábelköteg; szerelvények; magyar nyelvii
beszerelési, felhasználói utasitás, jótállási jegy.

GT901 GC431 .: - :

Gépkocsi saját rendszerei által mtiködtethet6 moduláris
gépjirmíbiasztó; motorblokkolással, utastéri
mozgáa5zékeléssel és teljes béjvédelemmel.

Tartalom: GT 901 központi egység; elektronikus kulcs,
kulcsolvaBÓ visszajelzö LED-del, vezetékezve; ultrahangos
mozgásérzékelõ-pár vezetékezve; nyitásérzékelö kapcsoló;
kábelköteg; szerelvények; magyar nyelvii beszerelési,
felhasmálói utasitás, jótállási jegy.

GT905 CfU41 I '...l1 .- Ugrók6dos távkezel6vel, illetve gépkocsi saját rendszerei itta1 GC41

miikOdtetbet6 moduláris gépjármiiriasztó; motorblokkolással
és teljes héj védelemmel.

Tartalom: GT 90S központi egység; 3 gombos távkezel6
elektronikus kulccsal, kulcsolvas6 visszajelz6 LED-del,
vezetékezve; nyitásérzékelö kapcsoló; kábe1köteg;
szerelvények; magyar nyelvii beszere1ési, felhasználói utasftás,
jótállási jegy.
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Tennék Biztosftói besorolú

GT 906 CTU431
UgfÓkódos távkezel6vel. illetve gépkocsi saját rendszerei által GC431

müködtethetö moduláris gépjám1üriasztó; motorblokkolással,
utastéri mozgásérz;ékeléssel és teljes héjvédelemmel.

Tartalom: GT 906 központi egység; 3 gombos távkezel6
elektronikus kulccsal, kulcsolvas6 visszajelzõ LED-de~
vezetékezve; ultrahangos mozgásérzékel6-pár vezetékezve;
nyitá8érzékelö kapcsoló; kábelköteg; szerelvények; magyar
nyelvü beszerelési. fe~~sználói utasítás, jótállási jegy.

GT 910 cro41
UgfÓkódos távkczel6vel matödtethet6 modu1jris

gépjánnüriasztó; motorblokkolással és teljes béjv6delemmel.
Tartalom: GT 910 központi egység; 2 db 3 gombos távkezel6

elektronikus kulcc~ kulcsolvas6 visszajelzõ LED-del,
vezetékezve; nyitásérzékel6 kapcsoló; kábe1köteg;
szerelvények; magyar nyelvi! ~lési, felhasználói utasftás,
jótállúi jegy. ~cJ. '"

GT911 CTU431 : ~-r
UgfÓkódos távkezel6vel müködtethetö moduláris

gépjánnüriasztó; motorblokkolással, utastm
mozgásérzékelésseI és teljes héjvédelemmel.

Tartalom: GT 911 központi egység; 2 db 3 gombos távkezel6
elektronikus kulccsal. kulcsolvas6 visszajelzõ LED-del,
vezetékezve; ultrahangos mozgásérzékel6-pár vezetékezve;
nyitásérzékel6 kapcsoló; kábelk6teg; szerelvények; magyar
nyelvi! szerelési. felh~~-nálói utasítás, jótállási jegy. - '.\= --"', "'

GT 945 5
Saját akkumulátoros sziréna.
Tartalom: GT 94S központi egység; kAbelköteg; szereIvá1)tek;

magyar nyelvi! szerelési utuftás, jótjl1úi jegy.

Budapest. 2006. március
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