Ceník paušální služby měsíční Ochrany Majetku a Osob
s připojením na dohledové centrum ochrany (P.C.O)
Platnost ceníku je od 1.2.2017
Typ objektu

Bez závazku

Se závazkem na 12měs.

RD, BYTY, CHATY

od 700 Kč

od 500 Kč

Malé podnikatelské objekty

od 1500 Kč

od 1000 Kč

Velké podnikatelské objekty

od 2500 Kč

od 2000 Kč

Objekty se zvýšeným
rizikem

od 5000 Kč

od 4000 Kč

Vzdálený online dohled
kamerovým systémem

od 500 Kč

od 300 Kč
Jeden výjezd v měsíci zdarma !
S převodem nevyčerpaných výjezdů do dalších měsíců.

Cena jednoho výjezdu

800 Kč

500 Kč

zásahové jednotky
Monitoring na P.C.O.
vzdáleného objektu
bez výjezdu ZJ
Cena každé započaté 1hod.
ochrany
ozbrojenou zásahovou
jednotkou

od 500 Kč

od 300 Kč

na objektu
Můj osobní strážce
(aplikace SOS v mobilu)
SECURITY SIM do zabez.
zařízení data,sms,vyt.spoj

300Kč/hod

200Kč/hod

500Kč/1 licence

300Kč/1 licence

od 300Kč

od 200Kč

Fyzické kontroly objektu ZJ 500Kč/1 kontrola
Technický výjezd a
Výjezd 800Kč
servisní hodina technika
400 Kč/1hod.

600Kč až 300Kč/1 kontrola(y)
Výjezd 500Kč
200 Kč /1 hod.

U paušálního tarifů se závazkem 12 měsíců:
Nevyčerpaný výjezd v daném měsíci se převádí pouze do následujícího měsíce.
Výjezdy nevyčerpané se nesčítají. Při nevyčerpání výjezdu pouze převedeme
jeden výjezd do dalšího měsíce, z toho plyne, že můžete dosáhnout maximálně
dvou výjezdů zdarma v daném měsíci. V tarifu Vzdálený online dohled kamerovým
systémem a Můj osobní strážce se neuplatňuje výjezd zdarma.
U paušálního tarifů ochrany se závazkem 12 měsíců lze získat 20% slevu tím že si jej
jednoduše předplatíte jednorázově na jeden rok.

Fyzické kontroly objektu zásahovou jednotkou jsou v daném měsíci účtovány
následovně 1 kontrola = 600 Kč, 2 a 3 kontrola = 500 Kč , 4 a 5 kontrola = 400 Kč ,
6 kontrola a další následující = 300 Kč . Cena kontroly obsahuje dojezd Zásahové
Jednotky a maximální čas 30 min. na daném objektu.

