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APRESENTANDO

SPOT X

COMUNICADOR SATELITAL BIDIRECIONAL
O SPOT X envia e recebe mensagens 100% via satélite, para que você esteja sempre conectado com seus familiares, amigos
e equipes de trabalho quando estiver fora da rede celular, incluindo comunicação direta com serviços de Busca e Resgate
em casos de emergência com risco de vida. Com o SPOT X você terá um número de telefone único (EUA) para que outras
pessoas enviem mensagens de SMS diretamente de seus celulares, além da comunicação por e-mail.

FUNÇÕES DO SPOT X
MENSAGEM - Troque mensagens de SMS ou e-mail em
praticamente qualquer lugar do mundo.

CHECK IN - Informe a todos de forma rápida e fácil que
você está bem.

RASTREIO - Monitore seu movimento em intervalos de 2 ½, 5,
10, 30 ou 60 minutos e permita que seus familiares, amigos e
outros aventureiros acompanhem seu deslocamento através da
Página Compartilhada SPOT, integrada ao Google Maps™.

REDES SOCIAIS - Conecte suas contas de redes sociais
para que seus amigos e familiares saibam as suas
localizações, onde quer que você esteja.

S.0.S. - Envie um S.O.S. para a central de Busca e Resgate
24/7, troque mensagens explicando a natureza e gravidade
de sua emergência e receba confirmação quando a ajuda
estiver a caminho.

COMPRIMENTO: 16,6 CM

LARGURA: 7,4 CM

BÚSSOLA - Bússola integrada e pontos de referência
programáveis para te ajudarem na navegação durante
suas aventuras.

ESPESSURA: 2,4 CM

PESO: 198 G

O QUE TORNA O SPOT X ÚNICO?

TELA
RETROILUMINADA
DE 2,7”

CENTRO DE BUSCA E
RESGATE INTERNACIONAL
DISPONÍVEL 24H POR DIA

TECLADO QWERTY
ILUMINADO

RESISTENTE À ÁGUA,
POEIRA E IMPACTOS (IP67)

BATERIA DE LÍTIO
RECARREGÁVEL
BATERIA COM DURAÇÃO
DE 240 HORAS (10 DIAS)
EM MODO RASTREIO EM
INTERVALOS DE 10 MINUTOS.*
LEVE

CONEXÃO MICRO USB
*A duração da bateria é baseada numa carga total durante a utilização inicial
do equipamento e temperatura ideal de operação de 25º C (77° F) com um céu
limpo, visão de 360º e sem obstruções.
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PLANOS DE SERVIÇO
Existem 2 opções de assinatura de serviço para o SPOT X: Plano mensal Flex ou Plano de contrato Anual.Os planos Flex são ideais
para uso em períodos menores, e podem ser suspensos a cada renovação mensal. Já os planos anuais são perfeitos para o uso
durante todo o ano, com pagamento mensal. Os planos de contrato anuais também têm a opção de pagamento antecipado com o
benefício de ter todas as mensagens disponíveis no momento da ativação.
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INFORMAÇÕES ADICIONAIS
O dispositivo SPOT X requer uma assinatura de serviço ativo para executar corretamente o envio de mensagens bidirecionais, rastreamento, S.O.S. e todas as outras
funções do dispositivo.
* A inscrição em qualquer Plano Flex está sujeita a uma Cobrança Anual Flex de R$ 130,00 que é paga na ativação e anualmente no momento da renovação, mesmo
que o dispositivo esteja suspenso nesse momento. Esses planos permitem que o cliente suspenda o serviço a qualquer momento durante o ano sem a recorrência da
taxa de ativação ao ativar o serviço novamente. Todos os planos flexíveis têm um prazo mínimo de um mês. O consumo de mensagens dos Planos Flex inclui
mensagens recebidas e enviadas.
Todos os planos contratuais anuais têm prazo de 12 meses, com a opção de pagamentos mensais ou um pagamento antecipado anual. Os clientes que preferirem
fazer um pagamento adiantado têm o benefício de receber antecipadamente todas as mensagens correspondentes ao plano no momento da ativação, para uso com
a frequência que desejarem ao longo do ano. Os clientes que preferirem fazer pagamentos mensais devem observar que as mensagens não utilizadas não serão
transferidas para o próximo mês. O consumo de mensagens dos Planos Anuais inclui mensagens recebidas e enviadas. Todos os planos anuais estão sujeitos a uma
taxa de ativação única de R$ 105,00. Nenhuma taxa se aplica à mudança para um plano anual mais inclusivo (upgrade); uma taxa de R$ 130,00 se aplica à
mudança para um plano anual menos inclusivo (downgrade). A rescisão antecipada do contrato de serviço exigirá que o cliente pague uma Taxa de Rescisão
Antecipada no valor de 100% do saldo em aberto do contrato.

Visite br.FindMeSPOT.com para saber as últimas informações
sobre serviços e preços, bem como sobre área de cobertura atual.
©2018 SPOT LLC. Todos os direitos reservados. Todos os produtos SPOT descritos neste website são produtos da SPOT LLC, que não é de forma alguma
afiliada da Spot Image de Toulouse, França nem da Spot Image Corporation de Chantilly, Virginia.
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