
 

 

OCHRANA VAŠÍ FIRMY – Ceník poskytovaných služeb 
 

 Popis 
Celková ochrana 

33 Kč/den* 
(990 Kč měsíčně)* 

Běžná ochrana 
26 Kč/den* 

(780 Kč měsíčně)* 

Základní ochrana 
16 Kč/den* 

(480 Kč měsíčně)* 

 Bezplatný výjezd Asistenční zásahové služby (AZS) při poplachu 
 či na vyžádání 

ano ne ne 

 Možnost vyžádat si zvýšenou kontrolu objektu (patrola)** ano ne ne 

 Možnost vyžádat si bezplatný výjezd AZS při havárii vody, plynu,  
 výpadku el. proudu atd. ano ne ne 

 Každých 12 měsíců je možné bezplatně otestovat výjezd AZS ano ne ne 

 Kontrolu vnitřních prostorů objektu při poplachu (od předání klíčů) ano ano ne 

 Možnost upozornění na vstup či pohyb zaměstnance v objektu  
 mimo určenou dobu ano ano ne 

 Možnost vyžádat si výjezd AZS pro otevření zabouchnutých dveří ano ano ne 

 Možnost vyžádat si dovezení náhradních klíčů od vozu kamkoliv v rámci ČR** ano ano ne 

 Možnost vyžádat si asistenci tísňové linky při ztrátě platební karty** ano ano ne 

 Možnost přivolat AZS tichým tísňovým signálem ano ano ano 

 Možnost informování o nezapnutém alarmu v definovanou dobu ano ano ano 

 Bezpečnostní centrum bude monitorovat funkčnost mého alarmu ano ano ano 

 Možnost nastavit si zasílání SMS o příchodu a odchodu zaměstnanců *** ano ano ano 

 Možnost odvolat výjezd zásahové služby pokud byl vyvolán nedopatřením     
 (kromě tísňového poplachu) ano ano ano 

 Okamžité informování kontaktní osoby při poplachu ano ano ano 

 Cena za výjezd zásahové služby při poplachu nebo při výjezdu na vyžádání 0 Kč* 500 Kč* 1 000 Kč* 

 Přenos dat pomocí GPRS komunikátoru 100 Kč* 100 Kč* 100 Kč* 

 Přenos dat pomocí rádiového vysílače (15 min kontrola spojení) 200 Kč* 200 Kč* 200 Kč* 

 Cena za jedenáctý a další aktivní prvek alarmu 10 Kč* 10 Kč* 10 Kč* 

 

Pro službu Celkové ochrany a službu Běžné ochrany se předpokládá předání potřebných klíčů k objektu (klíče jsou zapečetěny a každé 
jejich použití Vám bude hlášeno). Při sjednané službě základní ochrana nelze předat asistenční zásahové službě klíče k objektu. 

 

 Ceník komunikačních zařízení Prodej Pronájem 

 GPRS komunikátor universální 5 800 Kč* 200 Kč* 

 Radiový vysílač 8 300 Kč* 300 Kč* 

(Po 36 měsících využívání služby nebude částka za pronájem komunikátoru dále účtována) 

 
* výše uvedené ceny jsou bez DPH 

** tuto službu je nutné sjednat na Zákaznické lince Jablotron 800 800 522 

*** tato služba lze poskytnout pouze v případě, že použitý komunikátor umožňuje distribuci SMS (max. 30 SMS měsíčně v ceně, nad rámec: 2,90/SMS) 

 


