
Sprievodca aktiváciou a nastavením služby



1. VYTVORENIE UŽÍVATEĽSKÉHO ÚČTU
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1. Otvorte internetový prehliadač vo svojom počítači a do pola adresa  zadajte my.tractive.com.

2. Teraz si vytvorte užívateľský účet Tractive (Create new Account) alebo sa prihláste pomocou 

svojho facebookového profilu (Sign in with Facebook). Ak už vlastníte používateľský účet 

Tractive, zvoľte možnosť Prihlásiť sa (Sign In). 



3. Vyplňte požadované údaje a stlačte tlačidlo Create Account (vytvoriť účet).

POZN.: Vytvorením užívateľského účtu súhlasíte so Zásadami ochrany súkromia spoločnosti 

Tractive GMBH. 
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2. AKTIVÁCIA TRACTIVE® GPS TRACKERU
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1. V ľavej hornej časti modrého menu vyberte možnosť Activate a Tracker (aktivovať tracker).

2. Do voľného riadku zadajte unikátny kód, ktorý sa nachádza na spodnej časti vášho Tractive®  

GPS Trackera a stlačte tlačidlo NEXT (ďalej).



3. Z rolovacej ponuky vyberte Slovak Republic (Slovenská republika) a stlačte NEXT (ďalej).

POZN.: Výber krajiny priamo ovplyvňuje správne nastavenie a korektné fungovanie 

Tractive®  GPS Trackera.
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3. VÝBER TARIFU A SPÔSOB PLATBY
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1. Príklad: Chcete aktivovať tarif BASIC s platnosťou na 1 mesiac. Myšou označíte tlačidlo

SELECT (vybrať) v ľavom stĺpci – tlačidlo musí býť modré.

2. Vyberte NEXT (ďalej) v pravom dolnom roku pre pokračovanie.
POZN.: V prípade, že plánujete službu využívať s prestávkami alebo plánujete jej prerušenie, 

zvoľte servisné plány s mesačným plnením. V tom prípade sa služba obnovuje automaticky 

vždy 3 dni pred ukončením zmluvného plnenia a platba sa odpočíta z vášho účtu. Detailné 

špecifikácie servisných plánov nájdete na https://tractive.com/cs/gps/#plans.



3. V prípade, že chcete naozaj využívať službu len v základnej verzii BASIC, vyberte čierny text

v dolnej časti novootvoreného okna “or proceed with BASIC service”. Ak ste si voľbu

rozmysleli, zvoľte PREMIUM.
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4. Pretože ste v predchádzajúcom kroku zvolili tarif BASIC, máte na výber z 3 možností úhrady:

A. MONTHLY – úhrada sa robí po jednotlivých mesiacoch (4,99 EUR). 3 dni pred

vypršaním daného obdobia sa služba obnovuje automaticky a platba sa odpočíta z

účtu.

B. ANNUALLY – úhrada sa urobí jednorázovo (49,90 EUR) a služba je funkčná 12

mesiacov.

C. 2 YEARS – úhrada sa robí jednorázovo (89,90 EUR) a služba je funkčná 24 mesiacov. 

5. V našom prípade vyberieme mesačné plnenie tzn. MONTHLY. Uistite sa, že tlačidlo SELECT

v prvom stĺpci je modré a potom kliknite na NEXT (ďalej).

POZN.: V prípade, že plánujete službu využívať s prestávkami alebo plánujete jej prerušenie, 

zvoľte servisné plány s mesačným plnením. V tom prípade sa služba obnovuje automaticky vždy 

3 dni pred ukončením zmluvného plnenia a platba sa odčíta z vášho účtu. 
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6. V tomto kroku nájdete zhnutie vybranej služby. V pravej časti sa zobrazuje dátum, kedy 

služba vyprší. 3 dni pred týmto dátumom dochádza k automatickému predĺženiu o ďalší 

mesiac, pokiaľ dovtedy službu nezrušíte. Pre pokračovanie vyberte tlačidlo NEXT (ďalej).
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7. V poslednom kroku budete presmerovaní na zabezpečený platobný portál, kde sa dá 

úhrada služby uskutočniť 2 spôsobmi:

A. on-line platobnou kartou

B. cez účet PAYPAL
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GRATULUJEME! SLUŽBA BY TERAZ MALA BYŤ ÚPLNE FUNKČNÁ!



4. AKÝ JE ROZDIEL MEDZI SLUŽBAMI BASIC A PREMIUM?

A. SLUŽBA BASIC

• GPS sledovanie –lokalizácia, aktualizácia v pravidelných intervaloch 

• LIVE sledovanie – lokalizácia, pravidelná aktualizácia v intervale po 1 sekunde

• Obmedzená dostupnosť – Tractive® GPS funguje len na území 1 štátu (tzn. SR)

• História pozície – história polohy zvieraťa za posledných 24 hodín

VARIANTY PREDPLATNÉHO
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mesačne ročne 2 roky

4,99 EUR 49,90 EUR 89,90 EUR

B. SLUŽBA PREMIUM

• GPS sledovanie – lokalizácia, aktualizácia v pravidelných intervaloch

• LIVE sledovanie – lokalizácia, pravidelná aktualizácia v intervale po 1 sekunde

• Neobmedzená dostupnosť– Tractive® GPS funguje na území 80 krajín sveta

• História pozície – neobmedzená história polohy zvieraťa

• Zdieľanie GPS Trackera – podeľte sa o svoj tracker s kýmkoľvek v aplikácií Tractive 
GPS  (Android, iOS, web)

• Export histórie polohy – možnosť uloženia histórie polohy vo formátoch GPX a KML

• Najlepšie GSM siete – používa momentálne najlepšie dostupné siete GSM

• Premium zákaznická podpora – spätná väzba do 24 hodín (v pracovných dňoch)

VARIANTY PREDPLATNÉHO

mesačne ročne 2 roky

7,49 EUR 59,90 EUR 99,90 EUR
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