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Cobra Recovery
De beste beveiliging voor uw auto

Goedgekeurd door Autofabrikanten
en Verzekeringsmaatschappijen

In antwoord op de georganiseerd 

misdaad die zich richt op 

autodiefstal en om direct te 

kunnen reageren in het geval 

van diefstal, maakt Cobra gebruik 

van de laatste GPS/GPRS/GSM 

technologie en verzorgt op deze 

wijze “connectivity” voor de gehele 

infrastructuur:

• De in de auto geinstalleerde Cobra 

unit

• De Server Infrastructuur

• Het netwerk van National 

Service Providers (NSPs) en 

gecertiiceerde Meldkamers 
(Secure Operating Centers (SOCs) 

in 44 landen in Europa.

Het Service netwerk is ook actief in 

Rusland, Maleisië en Zuid Afrika.

Cobra biedt u gemoedsrust 

en een ongeëvenaard service 

niveau, met het voordeel van het 

gebruiksgemak van de App zodat u 

van afstand bepaalde functies kunt 

in of uitschakelen. De myCobra app 

biedt u de mogelijkheid om altijd 

en overal in verbinding te zijn met 

uw auto. 

Cobra is marktleider voor 

voertuigvolgsystemen en de enige 

goedgekeurde leverancier van deze 

systemen op Pan-Europese nivo 

aan: Aston Martin, Audi, Bentley, 

Ducati, Ferrari, Gruppo Piaggio, 

Ininiti, Lamborghini, Maserati, 
McLaren, Mercedes Benz Trucks, 

Mitsubishi, Nissan, Porsche, Renault, 

Rolls-Royce, Tesla, Volkswagen.

De Cobra Recovery Unit is 

naar de laatste SCM richtlijnen 

goedgekeurd. Wanneer 

professioneel ingebouwd wordt 

het systeem voorzien van een SCM 

certiicaat dat u aan uw verzekeraar 
kunt overleggen. De systemen 

hebben de mogelijkheid om 

Jamming te detecteren en voldoen 

daarmee aan de nieuwste SCM 

standaard (SCM Klasse 4+).

Rood: Deze meldingen worden automatisch verstuurd naar de Meldkamer
en daarmee wordt de diefstal procedure opgestart.

Om uw app verder naar uw eigen 

wensen in te stellen kan het 

“dashboard” gepersonaliseerd 

worden om zo de belangrijkste 

functies onder handbereik te 

hebben. Nood-oproep nummers 

zijn via de App direct bereikbaar om 

een diestal te melden of om naar 

verdere assistentie te vragen.

Mobiele functiesBeveiligingsfuncties

*Opties:	Neem	a.u.b.	contact	met	uw	dealer	op	te	veriiëren	of	deze	functie	ook	op	uw	systeem	van	toepassing	is
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Car finder

Trip report
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Wanneer u de myCobra App 

activeert kunt u direct beschikken 

over de volgende informatie; 

real-time positie van uw 

voertuig, aanwijzingen om uw 

voertuig te vinden, contract en 

gebuiksinformatie. 

De myCobra is ingericht om vanuit 

één App meerdere voertuigen te 

beheren en / of vanuit meerdere 

Smart Phones één voertuig te 

beheren. 

Geschikt voor zowel iPhone® en 

Android™ smartphones. Afhankelijk 

van uw service abonnement, de 

Cobra Recovery Unit en eventuele 

opties, kunt u via de App de 

volgende functies beheren/

aansturen:


