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Poznámka TYP Názov

 Koncová cena 

s DPH 

Koncová

cena 

bez DPH

Služby pre objektové alarmy

BEZP.SIM  MP

Bezpečnostná SIM JABLOTRON - mesačný poplatok za Službu podľa špecifikácie vo Všeobecných 

obchodných podmienkach služby - fakturácia štvrťročne. V cene mesačného poplatku za Službu je zahrnuté aj 

prepojenie Alarmu s Cloudom Jablotron, prevádzka SIM karty Jablotron v národnej sieti podľa nastavení 

Alarmu s predplateným objemom 50 hlásení z Alarmu formou SMS.

               3,59 € 2,99 €

Služby pre monitoring vozidiel

APK  MP

Auto pod kontrolou - mesačný poplatok za Službu podľa špecifikácie vo Všeobecných obchodných 

podmienkach služieb pre mobilné objekty - fakturácia štvrťročne. V cene mesačného poplatku za Službu je 

zahrnuté aj prepojenie Systému s Cloudom Jablotron, prevádzka SIM karty Jablotron v národnej sieti podľa 

nastavení Systému v predplatenom objeme 30 hlásení zo Systému formou SMS.

               3,59 € 2,99 €

ANM MP

Auto na mape - mesačný poplatok za Službu podľa špecifikácie vo Všeobecných obchodných podmienkach 

služieb pre mobilné objekty - fakturácia štvrťročne. V cene mesačného poplatku za Službu je zahrnuté aj 

rozšírené prepojenie Systému s Cloudom Jablotron, prevádzku SIM karty Jablotron v národnej sieti podľa 

nastavení Systému v predplatenom objeme 30 hlásení zo Systému formou SMS.

               7,18 € 5,98 €

Služby pre zmluvných PCO partnerov

PCO KON. MP

Mesačný poplatok za službu PCO konektor - fakturácia mesačne. Poplatok zahŕňa pripojenie zariadenia k 

PCO prípadne aj do Cloudu podľa nastavení zariadenia v zmluvne dohodnutom rozsahu a 30 hlásení zo 

zariadenia formou SMS v národnej sieti.  

               3,59 € 2,99 €

Ostatné poplatky k službám
SMS KNR Poplatok za 1 hlásenie z Alarmu / Systému / zariadenia formou SMS správy v národnej sieti nad rámec služby.                0,06 €                   0,05 € 

HOVOR KNR
Poplatok za 1 minútu hlásenia z Alarmu / Systému / zariadenia formou hovoru v národnej sieti nad rámec 

služby.

               0,06 €                   0,05 € 

DATA KNR Poplatok za 1MB dát v národnej sieti v prípade zneužitia Služby, alebo mimo zmluvných podmienok.                0,12 €                   0,10 € 

EXT KNR
Poplatok  za 1minútu hlásenia formou hovoru, 1 hlásenie formou SMS, 10kB dát v zahraničí, mimo EÚ, mimo 

Cloud Jablotron, v prípade zneužitia Služby alebo mimo zmluvných podmienok.

               0,24 €                   0,20 € 

AKTIVÁCIA Poplatok za aktiváciu služby pri SIM karte dodanej k zariadeniu už pri jeho kúpe sa neúčtuje. - -

AKTIVÁCIA Poplatok za dodatočnú aktiváciu služby, zaslanie novej predreg. SIM (preprava v cene).              21,53 €                 17,94 € 

AKTIVÁCIA 2 Poplatok za dodatočnú aktiváciu služby, zaslanie novej predreg. SIM (pripojenie PCO).              10,76 €                   8,97 € 

AKTIVÁCIA NZ Poplatok mont. firme za dodatočnú predregistráciu neidentifikovaného zariadenia do cloudu Jablotron.              58,27 €                 48,56 € 

DEAKTIVÁCIA Poplatok za predčasné ukončenie služby (BSJ, APK, ANM) mimo kvartálneho cyklu.              10,76 €                   8,97 € 

VÝPIS Jednorazový podrobný výpis mesačnej komunikácie SIM karty v elektronickej forme.                2,40 €                   2,00 € 

DOR. POPLATOK Poplatok za doručenie písomností.                2,40 €                   2,00 € 

UPOMIENKA Poplatok za upomienku omeškanej platby.                1,20 €                   1,00 € 
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