ЦЕНОВА ЛИСТА
за извършваната от "ПРОФЕСИОНАЛНА ЗАЩИТА - ЕЛЕКТРОНИК" ООД
сигнално-охранителна дейност
Всички цени са в евро с начислен ДДС и се заплащат в български лева по официалният
курс на БНБ за деня на плащането
МЕСЕЧНИ АБОНАМЕНТНИ ТАКСИ ЗА ОХРАНА

№

ТАРИФЕН ПЛАН

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА И ИМУЩЕСТВЕНА
ОТГОВОРНОСТ

АЛАРМЕНА СИСТЕМА
с активирани бутони за пожар и
медицинска помощ, и паник бутон
ЦЕНА с ДДС
ФИЗ. ЛИЦА

ЦЕНА с ДДС
ЮРИД. ЛИЦА

МОНИТОРИНГ

24-часово наблюдение /мониторинг/ на обект и предоставяне
на информация на Клиента на посочен от него телефон.

5,00

5,00

2

МИНИМАЛЕН

24-часово наблюдение /мониторинг/ на обект и инспекция на
място от автопатрулен екип с лимит на имуществената
отговорност (неустойка за неизпълнение) в размер на
платените до момента на събитието от Клиента месечни
такси, но за не повече от 12 месеца.

10,00

15,00

3

ОГРАНИЧЕН

24-часово наблюдение /мониторинг/ на обект и инспекция на
място от автопатрулен екип с лимит на имуществената
отговорност (неустойка за неизпълнение) до 5 000 лв.

15,00

25,00

4

СРЕДЕН

24-часово наблюдение /мониторинг/ на обект и инспекция на
място от автопатрулен екип с лимит на имуществената
отговорност (неустойка за неизпълнение) до 7 500 лв.

20,00

35,00

5

УВЕЛИЧЕН

24-часово наблюдение /мониторинг/ на обект и инспекция на
място от автопатрулен екип с лимит на имуществената
отговорност (неустойка за неизпълнение) до 10 000 лв.

25,00

50,00

6

БИЗНЕС

24-часово наблюдение /мониторинг/ на обект и инспекция на
място от автопатрулен екип с лимит на имуществената
отговорност (неустойка за неизпълнение) до 15 000лв.

35,00

75,00

МАКСИМАЛЕН

24-часово наблюдение /мониторинг/ на обект и инспекция на
място от автопатрулен екип със 100% имуществена
отговорност. Неустойката се изплаща само, когато са
спазени изискванията на DSC за обезопасяване на обекта.

50,00

100,00

1

7

Всички цени са в евро с начислен ДДС и се заплащат в български лева по официалният
курс на БНБ за деня на плащането
НАЧИНИ ЗА ПРЕДАВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ
№

КАНАЛИ

Телефонна
1
линия

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Предаване на информация по телефонна линия. Отчита
се само времето на предаване на сигнал към
Мониторинг центъра при алармено събитие.
Радиопредавател LINKS – предава данни по
радиоканал в различни честотни диапазони. Остава
собственост на фирмата за времето на договора:
- сума с обезщетителен характер за LINKS
- или месечен наем за LINKS

ЦЕНА с ДДС
ФИЗ. ЛИЦА

ЦЕНА с ДДС
ЮРИД. ЛИЦА

Съгласно тарифния план на
телекомуникационният оператор

30,00

30,00

5,00

5,00

60,00

60,00

0,60

0,60

60,00

60,00

60,00

60,00

0,60

0,60

ЦЕНА с ДДС
ФИЗ. ЛИЦА

ЦЕНА с ДДС
ЮРИД. ЛИЦА

1 Пускова такса

След сключване на договор и поемане на обекта под
охрана:
1. Въвеждане на цялата информация за обекта в
системата за наблюдение в Мониторинг центъра;
2. Посменен оглед от автопатрулните екипи на поетия
под охрана обект /минимум 12 посещения/.

10,00

10,00

2 Повикване

Посещение на автопатрулен екип по вина на Клиента
поради небрежност, некоректност или неадекватност.

3,60

3,60

3 Справка

Издаване на седмична справка за получените сигнали
от обекта.

1,00

1,00

Онлайн
Проверка от Клиента на охранявания от нас обект чрез
информация за
SIMS Web DSC SERVER в интернет, в реално време и
4
обект чрез SIMS
за предишни събития /за всеки обект/ на месец.
WEB

2,00

2,00

Проверка от Клиента на охранявания от нас обект чрез
Apple, BlackBerry и Android устройства с приложението
SIMS Pocket Edition, в реално време и за предишни
събития /за всеки обект/ на месец (приложението се
закупува отделно).

2,00

2,00

2

3

4

5

Радиоканал

GPRS канал

GSM/GPRS Bus модул – предава данни в реално време
по GSM мрежа към Мониторинг центъра.
- Месечна такса за DATA SIM карта /предоставя се
безплатно в рамките на периода на действие на
договора/. По желание може да бъде използвана и карта
на клиента.

Интернет

LAN Bus модул – предава данни в реално време по
интернет към Мониторинг центъра.

GPRS/SMS
канал

GSM/GPRS/SMS модул – предава данни в реално
време по GSM мрежа към Мониторинг центъра.
- Месечна такса за DATA SIM карта /предоставя се
безплатно в рамките на периода на действие на
договора/, като в цената не са включени допълнителни
SMS съобщения. По желание може да бъде използвана
и карта на клиента.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ
№

НАИМЕНОВАНИЕ

Онлайн
информация за
5
обект чрез
смартфон

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Всички цени са в евро с начислен ДДС и се заплащат в български лева по официалният
курс на БНБ за деня на плащането
ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТАКСИ И УСЛУГИ
№

ЦЕНА с ДДС
ФИЗ. ЛИЦА

ЦЕНА с ДДС
ЮРИД. ЛИЦА

равностойността на
абонаментната
такса

равностойността на
абонаментната
такса

3,60/час

3,60/час

безплатно

безплатно

15,00

15,00

безплатно

безплатно

безплатно

безплатно

10,00

15,00

безплатно

безплатно

При предплащане на месечни абонаментни такси за една година Клиента
получава отстъпка:
На Клиента се предоставя радиопредавател LINKS без да заплаща "Сума с
обезщетителен характер" или "наем":

една месечна
такса
за всеки трети
обект

една месечна
такса
за всеки трети
обект

На Клиента се предоставя радиопредавател LINKS без да заплаща "Сума с
обезщетителен характер", "наем" и "3 месеца без такса охрана":

за всеки шести
обект

за всеки шести
обект

НАИМЕНОВАНИЕ

Видеонаблюде6
ние

7

8

9

Физическа
охрана

Гаранционна
подръжка

Периметрова
система

10 Код за принуда
11

Охрана само с
паник бутон

Електрическо
12
захранване

ОПИСАНИЕ НА УСЛУГАТА

Видеонаблюдение в реално време на охраняваният от
нас обект. Цената важи само при изграден обект със
СОТ.
Съгласно чл. 15 на Общите условия на фирмата /при
невъзможност за осъществяване на контакт с Клиента и
неявяване на обекта/ след изтичането на един час от
пристигането на автопатрула се заплаща допълнително
за физическа охрана.
Поддръжка в рамките на гаранционният период от 2
години:
- когато повредата не е по вина на Клиента:
- когато повредата е по вина на Клиента и е
направена заявка за отстраняване на проблема от
технически екип.
Сигнал от периметрова система, която е част от
сигнално-известителната система и реакция на
автопатрулен екип.
Въвеждане на код за принуда и посещение на обекта от
автопатрулен екип.
Наблюдение /мониторинг/ на обект и инспекция на
място от автопатрулен екип при сигнал от паник бутон.
Услугата е подходяща за обекти с денонощна
физическа охрана.
Уведомяване за отпадане на електрическото захранване
на обекта, ниско напрежение на акумулаторите и
батериите на безжичните устройства.

ОТСТЪПКИ
1
2
3

4 Специални промоционални пакети:
Забележки:

справка в офиса на фирмата или
при Вашият инсталатор

1. В МЕСЕЧНАТА АБОНАМЕНТНА ТАКСА СА ВКЛЮЧЕНИ ВСИЧКИ ИЗБРОЕНИ В
ЦЕНОВАТА ЛИСТА БЕЗПЛАТНИ УСЛУГИ.
2. Клиента не може да закупи радиопредавател LINKS, който представлява елемент от
лицензирана обособена далекосъобщителна мрежа на фирмата и може да бъде единствено
нейна собственост.
3. Предоставянето на услугата и поемането на имуществената отговорност се осъществява в
съответствие с ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ на договора за охрана с технически средства на фирмата и
тяхното спазване.

