1.

TEHNILISE VALVE TEENUS

Teenus

ERAKLIENT, Hind KM-ga

ÄRIKLIENT, Hind KM-ta

Liitumine

30 € / ühenduse kohta

30 € / ühenduse kohta

Väljakutse teenus

3 € / kuus

Hind sõltub objektist

Väljakutse teenuse väljasõidutasu

35 € / kord*

35 € / kord*

Infoteenus

5 € / kuus

Hind sõltub objektist

Kombineeritud teenus

10 € /kuus

Hind sõltub objektist

Kombineeritud teenuse väljasõidutasu

20 € / kord*

20 € / kord*

Tervikpakett

Hind sõltub objektist

Hind sõltub objektist

Täisteenus

20 € / kuus

Hind sõltub objektist

15 € / kord*

15 € / kord*

15 € / tund

15 € / tund

Kehtib iga väljasõidu korral, lepingu või selle
üldtingimustes kokkulepitud tingimustel.

Kehtib iga väljasõidu korral lepingu või selle
üldtingimustes kokkulepitud tingimustel.

Täisteenuse väljasõidutasu
Kehtib kliendi eksimuse, avatud uste, akende
lepingu või selle üldtingimustes kokkulepitud
tingimustel.

Patrulli baseerumise tasu

Teenuse hinnad on hinnangulised, kuid ei ole väiksemad kui hinnakirjas kajastatud, ning lõpliku
hinnapakkumise koostab Securitase müügispetsialist vastavalt objekti asukohale, riskiastmele ning tehniliste
seadmete olemasolule ja seisukorrale.
Eeldab telefoniliini olemasolu. Telefoniliini puudumisel on võimalik soetada häireedastusvahend või lisandub
renditasu.
*
Väljasõidu tasu sõltub objekti asukohast, selle suurusest ja riskiastmest, kuid ei ole väiksem kui
hinnakirjas kajastatud.

1.1

TEHNILISE VALVE LISATEENUSED

Teenus

ERAKLIENT, Hind KM-ga

ÄRIKLIENT, Hind KM-ta

Avamise-sulgemise signaalide jälgimine
kasutajagruppide kaupa

5 € / kuu

5 € / kuu

Tehnosüsteemide signaalide jälgimine

5 € / kuu

5 € / kuu

Avamise-sulgemise julgestamine

10 € / kord (kuni 30. min)

10 € / kord (kuni 30. min)

Häirete, avamiste-sulgemiste signaalide
edastamine e-mailile

5 € / kuu

5 € / kuu

Autopatrulli väljasõitude e-mail teavitused

2,50 € / kuu

5 € / kuu

Võtmete hoiustamine

2,50 € / kuu

3 € / kuu

Võtmete kohale toimetamine

20 € / kord

20 € / kord

1.2

SIDEEDASTUSVAHENDID

Teenus

ERAKLIENT Hind KM-ga

ÄRIKLIENT Hind KM-ta

Raadiomodem Aes IntelliNet

Alates 342 €

Alates 285 €

Alates 8 € / kuu

Alates 8 € / kuu

GSM modem USSD

270 €

225 €

GSM modemi USSD kasutustasu

6 € / kuu

5 € / kuu

GSM kommunikaator**

198 €

165 €

Paradox IP moodul*

84 €

70 €

Paradox GSM kommunikaator**

84 €

70 €

Sideedastusvahendi paigaldus

65 €

65 €

Sideedastusvahendi demontaaž

45 €

45 €

4 kuni 16 kanalit

Raadiomodemi Aes IntelliNet
kasutustasu
36 kuu tähtajalise lepinguga

36 kuu tähtajalise lepinguga

Sideedastusvahendite hind ei sisalda seadme paigaldust.
*
Eeldab olemasolevat internetiühendust, staatilist IP aadressi ja vajalike portide suunamist Tellija
poolt ning ruuteris/switchis vaba pesa olemasolu.
**Eeldab Tellija-poolset SIM kaarti Täitjaga kokkulepitud püsiteenustega.
2.
Teenus

VIDEOVALVE
ERAKLIENT Hind KM-ga

ÄRIKLIENT Hind KM-ta

Liitumine

Eeldab Juhtimiskeskuse poolt
toetatud videosalvesti või
serveri olemasolu
valveobjektil.

Eeldab Juhtimiskeskuse poolt
toetatud videosalvesti või
serveri olemasolu
valveobjektil.

Videojälgimisteenus häirete korral

Alates 25 € / kuu

Hind sõltub objektist

Videopatrullteenus

Teenus pole saadaval

Hind sõltub objektist

Videoeskortteenus

Teenus pole saadaval

Hind sõltub objektist

Videopääslateenus

Teenus pole saadaval

Hind sõltub objektist

2.1

VIDEOVALVE LISATEENUSED

Teenus

ERAKLIENT Hind KM-ga

ÄRIKLIENT Hind KM-ta

Videooperaatori patrullringkäik

Teenus pole saadaval

Alates 2 € / kord

Valvesüsteemi kaugjuhtimine

Teenus pole saadaval

Alates 5 € / kuu

Värava-, ukse kaugjuhtimine

Teenus pole saadaval

Alates 25 € / kuu

Videoarhiividest väljavõtete teostamine

Alates 35 € / kord

Alates 35 € / kord

Muude seadmete kaugjuhtimine

Hind sõltub objektist ning
seadmest

Hind sõltub objektist ning
seadmest

3.

TEHNILISTE TÖÖDE VÄLJAKUTSETASUD

Töid teostatakse tööpäevadel 09.00-17.00. Väljaspool tööaega tehtud töödel korrutatakse tariif
koefitsendiga 2,0.
Väljakutse tasud

ERAKLIENT, Hind KM-ga

ÄRIKLIENT, Hind KM-ta

Tehniku väljakutse (sisaldab kuni 1 h/tööd)

45 €

45 €

Tehniku töötund väljakutsel (alates teisest
tunnist)

35 €

35 €

Valvesüsteemi kaughooldus (süsteemi kontroll, 15 €
koodide vahetus jne.)

15 €

Arveldus toimub väljakutseakti alusel täistundides.
Väljakutsel kaugusele 30-70 km Securitase kohalikust kontorist lisandub transpordi makse 1 (ühe) töötunni
vääringus, kaugemale kui 70 km 2 (kahe) töötunni vääringus.
3.1
Töö kirjeldus

PAIGALDUSE JA HOOLDUSE TASUD
ERAKLIENT, Hind KM-ga

ÄRIKLIENT, Hind KM-ta

Paigalduspunkti hind

31,2 €

26 €

Korralise hoolduse punkti hind

6€

5€

Turvaspetsialisti töötund*

54-90 €

45-75 €

Turvasüsteemide seadistamise töötund**

54-90 €

45-75 €

*Turvasüsteemide auditeerimine, projekteerimine, dokumenteerimine sh. jooniste tegemine, väljavõtete
tegemine turvasüsteemidest (valve-, video-, läbipääsu jms sündmustest), turvasüsteemide kasutuskoolitus.
**Keskseadmete seadistamine, arvuti programmide installeerimine ja seadistamine. Hinnad on aluseks
hinnakalkulatsiooni koostamisel.
4.

PATRULLTEENUS

Teenus

ERAKLIENT Hind KM-ga

ÄRIKLIENT Hind KM-ta

Patrullteenus peatustega

Alates 6.50 € / kord

Alates 6.50 € / kord

Teenus

ERAKLIENT Hind KM-ga

ÄRIKLIENT Hind KM-ta

Lepingu ümbervormistamine

10 € / kord

25 € / kord

Lepingu peatamine

5 € / kord

5 € / kord

Lepingu andmete muutmine

3 € / kord

5 € / kord

Häirete, avamiste-sulgemiste signaalide
väljavõte

3 € / kord

3 € / kord

5.

KLIENDIHALDUS

