Ceník CNS (Centrála Nouzové Služby) SECURITAS ČR s.r.o.
Druh připojení

GPRS/GSM
- vysílač SAT
Guard Classic
GPRS/GSM/IP
- vysílač SAT
Guard Premium
GPRS
– vysílač SAT
Guard Holiday
VTS
- připojení po
telefonní lince
IP
– vysílač SAT
Guard IP

Integrace
do
systému
CNS

Montáž

Měsíční
monitorovací
poplatek

Marný výjezd
zásahové
jednotky

Poplatek
za dostřežení
objektu

Balíček
služeb

4.000,- Kč

1.000,- Kč

od 650,- Kč

450,- Kč

200,- Kč/hod.

1050,- Kč

4.500,- Kč

1.500,- Kč

od 750,- Kč

450,- Kč

200,- Kč/hod.

1150,- Kč

0,- Kč

1.000,- Kč

od 150,- Kč/den

450,- Kč

200,- Kč/hod.

0,- Kč

0,- Kč

od 400,- Kč

450,- Kč

200,- Kč/hod.

800,- Kč

1.000,- Kč

1.500,- Kč

od 550,- Kč

450,- Kč

200,- Kč/hod.

950,- Kč

Ceny jsou uvedeny bez DPH v zákonem stanovené výši.
Kombinaci GPRS připojení a telefonního připojení poskytujeme za cenu GPRS připojení - tj. bez navýšení ceny.
Kombinaci IP připojení a telefonního připojení poskytujeme za cenu IP připojení - tj. bez navýšení ceny.
Vysvětlivky:
Vysílač SAT Guard Classic

- GPRS/GSM vysílač pro přenos signálů ze střeženého objektu
s kontrolovaným spojením.

Vysílač SAT Guard Premium

- GPRS/GSM/IP vysílač pro přenos signálů ze střeženého objektu
s kontrolovaným spojením a záložní trasou.

Vysílač SAT Guard Holiday

- přenosné zařízení s integrovaným bezdrátovým zabezpečovacím zařízením
určené pro krátkodobé využití např. v době dovolených nebo u rozestavěných
domů bez instalované ústředny EZS.

SAT Guard IP

- přenosové zařízení IP pro přenos signálů ze střeženého objektu pomocí
internetu s možností zálohy přes telefonní linku

Integrace do systému CNS

- platba za pronájem vysílače řady SAT Guard, lze hradit jednorázově nebo
formou měsíčních splátek.

Montáž

- platba za instalaci vysílače řady SAT Guard, lze hradit jednorázově nebo
formou měsíčních splátek.

Měsíční monitorovací poplatek

- poplatek za střežení objektu obsahuje ve všech variantách okamžitou reakci
zásahové jednotky v případě poplachu, ostré
výjezdy, telefonickou
komunikaci s kontaktními osobami objektu.

Marný výjezd zásahové jednotky

- výjezd zásahové jednotky na planý poplachový signál (chybná manipulace,
příčina nezjištěna).

Dostřežení objektu

- hodinová sazba za fyzické střežení objektu v případě narušení (poškozená
okna, dveře, atd.).

Revírní autohlídka - jedná se o preventivní kontroly objektu zásahovou jednotkou zejména v době, kdy je objekt opuštěn
(mimopracovní doba, dovolená atd.). Základní cena za tuto službu je 200,- Kč za jednu vykonanou kontrolu, přičemž přesná
cena se určuje v závislosti na četnosti a časové náročnosti kontrol.

Množstevní slevy z výše uvedených cen poskytujeme zákazníkům s větším počtem střežených objektů a pro tyto
zákazníky jsou stanoveny individuální podmínky.
Fakturace – v případě zaplacení monitorovacích poplatků za střežení objektu předem na 12 měsíců, dostanete dva marné
výjezdy zásahové jednotky v roce zdarma !!!
Balíček služeb obsahuje měsíční monitorovací poplatek, jeden marný výjezd zásahové jednotky v měsíci, jednu
patrolaci objektu revírní autohlídkou v měsíci a všechny ostré výjezdy. Při využití balíčku služeb také nehradíte integraci
do systému CNS ani montáž vysílače, tj. váš objekt připojíme na CNS bez vstupních nákladů.

