
ZEAEYE
– SIKRER DINE VÆRDIER04.

ZEAEYE
- MAND OVER BORD-ALARM03.

ZEAEYE
– DEN DIREKTE KONTAKT02.

ZEAEYE viser et tydeligt positionstrack, som kan 
følges i realtid på computer, smartphone og tablet. 
Din familie eller vennerne på land kan hele tiden 
se, hvor du er på vandet. 

Du får automatisk en logbog over alle dine sejlads-
er, så dine ture bliver tilgængelige for dig, og andre 
du har lyst at dele dem  med.

ZEAEYE 
- SIKKER PÅ VANDET OG PÅ LAND01.

SIKKERHED TIL SØS KOMMER FØRSTFÅ RABAT PÅ DIN FORSIKRING MED 
ZEAEYE-TRACKER

Søassurancen Danmark har indgået samarbejde med danske 
ZEAEYE. Derfor kan vi nu tilbyde en ZEAEYE-tracker gratis. 
Du får det nødvendige abonnement med 20% rabat! 
Normalprisen er 99 kr. om måneden. Som kunde i Søassurancen 
Danmark får du det til 79 kr. 

Og når du har installeret din ZEAEYE, får du også rabat på din 
forsikring. Tilbuddet gælder alle vores kaskokunder.

ZEAEYE
- EN BEDRE OG TRYG OPLEVELSE PÅ VANDET

Du får dette fordelagtige tilbud, fordi vi sætter SIKKERHED 
TIL SØS højest på dagsordenen. Vi ser desværre for mange 
situationer, hvor hjælpen ikke når frem så effektivt, som vi 
kunne ønske. 

Eller situationer, hvor skaden muligvis helt kunne undgås. Vi 
ser også både, der støder sammen, og hvor vi ikke har/får den 
nødvendige indsigt for at kunne vurdere, hvem der var ansvarlig.

I en nødsituation er du med ZEAEYE ombord hurtigt 
i kontakt med JRCC (Søværnets redningstjenste). 
Bådens position bliver automatisk synlig for den 
vagthavende tjeneste, så hjælpen nemt og præcist 
kan nå frem. 

Med ZEAEYE kan du tale med myndighederne og 
få livredningshjælp. Eller blive guidet videre til 
nærmeste søredningsstation i forbindelse med en 
bugsering.

ZEAEYE  kan udbygges med LifeBand - den 
intelligente Man-Over-Board alarm. 

LifeBand registrerer farlige situationer og aktiverer 
automatisk S.O.S for alle besætningsmedlemmer, 
der bærer LifeBand.

ZEAEYE  fungerer også som tyverialarm. Enheden 
giver en høj alarmlyd, hvis båden eller alarmen 
flytter sig utilsigtet. Samtidigt advarer den dig på 
din mobiltelefon.



ZEAEYE
VIL DU HAVE SIKKERHED TIL SØS?
 – SÅ TAG SIKKERHEDEN MED OMBORD

ZEAEYE - FAKTA OM FUNKTIONER

•  Starter og slukker automatisk.
•  Avanceret E-sim antenne der virker i hele verden.
•  100 % vandtæt, varme og stødsikker med IP68. 
•  Kraftigt batteri der holder hele sejlsæsonen.
•  Får strømopladning gennem indbygget solpanel.
•  Kan nemt oplades med trådløs oplader.
•  Passer til alle typer både
•  Let at installere – det tager mindre end 30 sekunder 
 - uden brug af skruer eller boremaskine.

GRATIS ZEAEYE TIL KASKOKUNDER

Søassurancen Danmark tilbyder alle vores 
kaskokunder en ZEAEYE. ZEAEYE leveres gratis af 
Søassurancen Danmark. Alle tillægsprodukter som 
f.eks. Life-Band og det nødvendige abonnement 
tilbydes med 20% rabat! 

Herudover får du som kunde i Søassurancen 
Danmark rabat på forsikringspræmien, når du 
vælger at installere en ZEAEYE.

TYVERISIKRING AF DIN BÅD
Med ZEAEYE får vi et bedre alarm-
system ved tyveri af både. 

Vi får monteret flere tyverialarmer 
end tidligere, og jo flere både, der får 
monteret alarm, jo flere beskyttes 
mod tyveri.  

Det kan kun være i din interesse. For 
selv om vi jo erstatter ved tyveri, så 
mister du jo altid noget – netop DIN 
båd!

KONTAKT OS

Søassurancen Danmark
Skolegade 1, 5960 Marstal

Telefon: 62 53 10 72
mail@soassurancen.dk
mail@lystbaade.com

www.soassurancen.dk
www.lystbaade.com

Zeaeye Aps
Kongelysvej 14, 2820 Gentofte

Telefon: 71 96 90 86
support@zeaeye.com
www.zeaeye.com

VI FINDER ÅRSAGEN MED 
ZEAEYE
Søassurancen Danmark har mulig-
hed for at se din sejlads ved en 
skadessituation. 

Det har vi altid haft adgang til i skades-
situationer. 

Ved ZEAEYE kan vi, med din accept, gå 
ind og vurdere årsagen til situationen. 

På den måde kan vi hjælpe endnu 
bedre med at øge SIKKERHED TIL SØS. 


