Minúsculo dispositivo permite que você acompanhe seu veículo usando seu Smartphone

Com mais de 1,5 milhões de unidades vendidas
em todo o mundo, esta é a solução mais acessível
<br /> para encontrar o seu itens perdidos!
Alguma vez você já perdeu seu carro em um estacionamento?
Acontece.
Você estacionar e ir às compras.
Quando você voltar, você não tem uma pista onde seu carro está.
Então você começa a vaguear em torno clicando no botão de pânico
em suas chaves do carro assim que o alarme dispara.
Pode ser frustrante, especialmente em um dia quente e ensolarado.
Não, você não precisa instalar um sistema GPS caro para manter o
controle de seu carro.
Isso é muito caro.
Você teria que pagar uma taxa de assinatura mensal apenas para
usá-lo.
Não temos contas suficientes para já pagam?
Mas existe uma maneira de controlar o seu veículo sem gastar uma

fortuna?
Sim, agora há!
Uma empresa startup sediada na Califórnia foi capaz de tornar isso
uma realidade.
Eles criaram um pequeno dispositivo que funciona com o seu
smartphone, e que poderia ser exatamente o que você está procurando!

O que é isso?
É chamado Trackr.
É uma unidade de GPS state-of-the-art do tamanho de um trimestre.
Está mudando a nossa maneira de manter o controle das coisas
importantes em nossas vidas.

Como funciona?
É fácil! Instale o aplicativo Trackr livre no seu smartphone, conectar o
aplicativo ao seu dispositivo e você está pronto para ir!
Basta conectar Trackr para o que quiser para manter abas em.
Todo o processo de sua criação só leva 5 minutos ou menos.
Você pode anexá-lo a suas chaves, pasta, carteira, o seu mais
recente tech gadgets e qualquer outra coisa que você não quer perder.
Em seguida, use o aplicativo Trackr para localizar o item em falta em
segundos.

"Este dispositivo salvou-me toneladas de tempo e
dinheiro!"
Esqueça caros sistemas GPS ou serviços de rastreamento.
Ninguém quer pagar taxas de assinatura mensal caros.
Nós entendemos o quão estressante estas coisas podem ser, e esta
é a razão pela qual Trackr foi criado.
Esta unidade GPS é a sua VIP quando você precisa cuidar das coisas
mais importantes na vida.
Lembre-se o cenário de carro acima? Se você tem o Trackr, você só
pode escondê-lo sob tapete de chão do seu carro, no porta-malas ou no
porta-luvas.
Em algum lugar não vai ser encontrado se seu carro for roubado.
Se você esquecer de onde você estacionou seu carro, sacar seu
smartphone e abrir o aplicativo Trackr.
Toque no botão "encontrar o dispositivo" na tela e o aplicativo irá
dizer-lhe as coordenadas exatas da última localização conhecida do Trackr.

Com Trackr você vai ganhar a paz de espírito, sabendo que você pode encontrar o seu
carro rapidamente.

Assista ao vídeo abaixo para ver como Trackr
Works ...

Quanto é que vai custar-me?
É uma pechincha em comparação com a maioria das unidades de
rastreamento GPS no mercado hoje.

Trackr custa apenas US $ 29!
Isso é um pequeno preço a pagar pela paz de espírito, não é?

Onde posso comprar um?
Você

pode

comprá-lo

diretamente

do

site

da

empresa,

clicando aqui.
NOTA:
Como uma venda especial de verão, a empresa está agora a oferecer uma incrível
"Compre 4 - Get 4 FREE" negócio para todos os novos clientes.

O que mais eu posso fazer com Trackr?
Como dissemos antes, Trackr tem possibilidades ilimitadas.
O dispositivo é pequeno e discreto o suficiente para que você pode
anexá-lo ao seu animal de estimação.
Coloque-o em seu colarinho, e a questão da procura de-los como eles
correm para lugares próximos serão mais!
Anexá-lo a suas chaves e carteira, e nunca perca um minuto
vasculhar toda a casa para ele.
Track ainda vem com um adesivo dupla face para que você possa

colocá-lo para o seu laptop ou sob seu assento da bicicleta.
Rastrear e punir os ladrões que roubam suas coisas caras!

Anexá-lo a tudo o que é importante para você …
Agora que você já foi informada sobre esta invenção brilhante, deixe-me mostrarlhe como é fácil de acompanhar os seus itens valiosos.
Tudo que você precisa fazer é seguir estes 3 passos:
• Passo 1:
• Ordem Trackr hoje para tirar proveito da venda de 50% OFF.
• Passo 2:
• Quando você recebê-lo, abra o pacote e coloque a bateria fina no interior
do dispositivo.

• Então baixe o app Trackr livre no seu smartphone e ligar o aparelho de
GPS com o aplicativo.
• Finalmente, esconder Trackr em seu carro ou anexá-lo para o item que
você deseja acompanhar.
• Passo 3:
• Relaxe ... Use o aplicativo Trackr para encontrar suas coisas.
• É fácil!
Aqui vai uma dica:
Trackr é um grande dom idéia porque não há nenhuma taxa mensal
envolvidos!

'"Lembre-se, eles têm uma venda incrível de verão acontecendo agora.
Se você comprar 4 TrackRs eles vão enviar-lhe 4 os extras para LIVRE!
Desta forma, você e seus entes queridos pode manter o controle de tudo.
Chaves, carro, carteira, bicicleta, brinquedos, animais de estimação e até mesmo
eletrônicos, como um laptop, iPad ou Kindle! "
http://studylifestyle.com/2016/trackr/9/?cid=12&utm_term=dailymail-row&sxid=8h8r1jxhnlga
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