
 
 

 
 

 

 

Stop Lock Security System® 
gegarandeerd op slot bij elke stop 

 

 

Speciaal voor de koerier- en transportbranche heeft autocentrum van Vliet het unieke Stop Lock 

Security System® ontwikkeld. 

 

De werking van het Stop Lock Security System®: 

 direct na het afzetten van de motor worden de alarmknipperlichten automatisch 

geactiveerd. 

 na het verlaten van de auto via een voorportier of één van de schuif- of achterdeuren, 

wordt de auto automatisch afgesloten. 

 na elke volgende opening van een portier, schuif- of achterdeur, zonder dat de auto wordt 

verplaatst, wordt alle deuren automatisch afgesloten. 

 na het wegrijden worden alle portieren automatisch afgesloten. 

 

De kenmerken van het Stop Lock Security System®: 

 het systeem wordt onzichtbaar ingebouwd en werkt via de originele sleutel (dus geen 

extra handzender/afstandsbediening). 

 indien er geen (reserve)sleutel voorhanden is om de auto te openen (bijvoorbeeld omdat de 

chauffeur per ongeluk de sleutel in de auto achterlaat), dan kan de auto via een 

pincodepaneel (gemonteerd op een onzichtbare plek achter de grille) geopend worden. 

 zowel de afstandsbediening van de sleutel als de schakelaars voor het aan- en uitzetten 

van de alarmverlichting en centrale portiervergrendeling blijven te gebruiken. 

 met een draaiende motor werkt het Stop Lock systeem wel, maar kan het portier of de 

schuif- of achterdeur niet geopend worden met de afstandsbediening van de 

reservesleutel. Hiermee wordt voorkomen dat de chauffeur de motor laat draaien tijdens 

het laden of lossen. 

 

De voordelen van het Stop Lock Security System®: 

 gemak voor de berijder: nooit meer vergeten de auto af te sluiten. 

 veiligheid: bij elke stop worden automatisch de alarmknipperlichten geactiveerd. 

 minder risico op diefstal van het voertuig. 

 minder risico op diefstal van goederen én de gevolgschade hiervan. 

 een (nog) betrouwbaardere bezorging en dus tevreden klant. 

 wellicht een lagere verzekeringspremie en/of een lager eigen risico bij diefstal van auto 

en/of inhoud. 

 

Meer info: 

Voor meer informatie over het Stop Lock Security System®, kunt u telefonisch contact opnemen 

met ons Opel Bedrijfswagenteam (Tel. 0348-486070). Ook kunt u een e-mail sturen naar 

tnt@autocentrumvanvliet.nl of het contactformulier invullen op de website. 

mailto:tnt@autocentrumvanvliet.nl
http://autocentrumvanvliet.nl/tnt/contactformulier

