
Celková ochrana za cenu jediného šálku kávy denně
Většinou si pořizujeme alarm proto, abychom ochránili svůj majetek a  okamžitě zjistili, pokud 
by se k nám někdo dobýval. Aby spolehlivě fungoval, musí jej namontovat profesionál. Samotný 
alarm ale pouze ohlásí poplach. Vzniklý požár, unikající plyn, dobývající se zloděje nebo tekoucí 
vodu přitom musí někdo fyzicky uhasit či zastavit. I  když jste zrovna na  služební cestě nebo 
na dovolené. Ne každý si bohužel uvědomuje, že i ten nejkvalitnější alarm se bez trvalého dohledu 
a možnosti vyslat profesionální zásah dá přirovnat ke stříkačce bez hasiče. Cena za trvalý dohled je 
přitom jen zlomkem ceny za samotný alarm. Jablotron vám proto jako jediný na českém trhu nabízí  
CELKOVOU OCHRANU. Ta se skládá ze čtyř kroků vedoucích k vytvoření spolehlivého kruhu bezpečí 
kolem vašeho podnikání: kvalitní alarm, montáž certifikovaným technikem, nepřetržitý dohled a zásah 
při poplachu.

Skutečné bezpečí
tvoří čtyři kroky...

Jak daleko jste už došli? Kvalitní alarm
Profesionální montáž
Nepřetržitý dohled
Zásah při poplachu

využijte

svůj alarm

naplno
volejte

800 800 522



S montáží alarmu JABLOTRON dostáváte automaticky  
dotaci na 3 měsíce služby Celkové ochrany zdarma. 
Zcela bez závazku se tak můžete přesvědčit, co znamená 
pocit skutečného bezpečí...

Kontakt

JABLOTRON SECURITY a.s.
K Dubu 2328/2a
149 00 Praha 4
tel.: 800 800 522
zakaznicka.linka@jablotron.cz
www.bezpecnostnicentrum.cz

Pro službu Celkové ochrany a službu Běžné ochrany se předpokládá předání potřebných klíčů k objektu (klíče jsou uloženy v zapečetěné obálce).  
Při sjednané službě Základní ochrana nelze předat zásahové službě klíče k objektu.

Cena je konečná pro jeden objekt do 500m2 s alarmem JABLOTRON a bezpečnostní SIM kartou JABLOTRON.

* výše uvedené ceny jsou bez DPH

OCHRANA KOMERČNÍCH PROSTORŮ se zásahem

Popis
Celková ochrana

33 Kč/den*
(990 Kč/měsíc)*

Běžná ochrana
26 Kč/den*

(780 Kč/měsíc)*

Základní ochrana
16 Kč/den*

(480 Kč/měsíc)*

bezplatný výjezd při poplachu či na vyžádání ano ne ne

bezplatná zvýšená kontrola objektu v době dlouhodobé nepřítomnosti na objektu  
(2 patroly za rok zdarma)

ano ne ne

bezplatné testování výjezdu každých 12 měsíců ano ne ne

bezplatný výjezd při havárii vody, plynu, výpadku el. proudu atd. ano ne ne

kontrola vnitřních prostorů objektu při poplachu ano ano ne

upozornění na vstup či pobyt zaměstnance mimo určenou dobu ano ano ne

možnost vyžádat si výjezd pro dovezení předaných klíčů od objektu ano ano ne

asistence tísňové linky při ztrátě platební karty ano ano ne

přivolání zásahu tichým tísňovým signálem ano ano ano

odvolání výjezdu, pokud byl vyvolán nedopatřením ano ano ano

zasílání SMS o příchodu a odchodu zaměstnanců ano ano ano

okamžité informování kontaktní osoby při poplachu ano ano ano

rozšíření záruky na 7 let bezplatných oprav alarmu v servisním středisku Jablotronu ano ano ano

informace o nezapnutém alarmu v definované době ano ano ano

přístup do aplikace MyJABLOTRON umožňující dálkovou kontrolu a jeho ovládání ano ano ano

komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu ano ano ano

cena výjezdu při poplachu nebo vyžádání 0 Kč 500 Kč* 1 000 Kč*
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