
 

 

 

 
 

 

OCHRANA OBJEKTŮ se zásahem  

Popis poskytovaných služeb 

 

   * Platí pouze pro alarmy JABLOTRON                         ** V případě narušeného objektu se výjezd AZS neúčtuje 

 

 Při pořízení alarmu JABLOTRON dostáváte automaticky 6 měsíců 

 služby CELKOVÁ OCHRANA zdarma zcela bez závazků. 

Popis služby 
Celková 
ochrana 

Běžná 
ochrana 

Základní 
ochrana 

 Bezplatný výjezd Asistenční zásahové služby (AZS) při poplachu či na vyžádání ano ne ne 

Možnost zvýšené kontrolu objektu v době dovolené (patrola) ano ne ne 

 Možnost vyžádat si bezplatný výjezd AZS při havárii vody, plynu,  výpadku el. proudu 
atd. 

ano ne ne 

 Každých 12 měsíců je možné bezplatně otestovat výjezd AZS ano ne ne 

 Kontrola vnitřních prostorů objektu při poplachu (od předání klíčů) ano ano ne 

 Možnost vyžádat si asistenci tísňové linky při zdravotních obtížích ano ano ne 

 Možnost vyžádat si výjezd AZS pro otevření zabouchnutých dveří ano ano ne 

 Možnost vyžádat si dovezení náhradních klíčů od vozu kamkoliv v rámci ČR ano ano ne 

 Možnost vyžádat si asistenci tísňové linky při ztrátě platební karty ano ano ne 

 Možnost přivolat AZS tichým tísňovým signálem ano ano ano 

 Bezpečnostní centrum monitoruje funkčnost mého alarmu ano ano ano 

Výjezd zásahové služby při poplachu nebo při výjezdu na vyžádání ano ano ano 

 Možnost odvolat výjezd zásahové služby pokud byl vyvolán nedopatřením kromě tísně ano ano ano 

 Okamžité informování kontaktní osoby při poplachu ano ano ano 

 Možnost informování o nezapnutém alarmu v definovanou dobu ano ano ano 

 Zvýšené pojištění škody do výše 5 mil. Kč v případě selhání nebo překonání alarmu * ano ano ano 

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

 Přístup do Internetové samoobsluhy pro dálkovou kontrolu alarmu a jeho ovládání * ano ano ano 

 Komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu v ceně služby * ano ano ano 

Cena výjezdu při poplachu nebo na vyžádání ** zdarma placený placený 


