
AVARN Security

Hinnasto, kaikki hinnat alv 0 %

Y-tunnus 0108013-7
Vaihde 0204 2828
info@avarn.fiavarn.fi

Luottamuksellinen
AVARN Security Oy
PL 2525, Pitäjänmäentie 14
00381 Helsinki
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Hinnasto, kaikki hinnat alv 0 %

Yritysturva, rikosilmoitinjärjestelmä, kuukausiveloitus ja käyttöönottomaksu

Yritysturva, rikosilmoitinjärjestelmä, kuukausiveloitus ilman käyttöönottomaksua

Yritysturva, lisätarvikkeet

Laitteisto Palvelut

DSC-rikosilmoitinkeskus Laitteiston asennus, pientarvikkeet, kaapelit ja kaapelointi sekä asennus

1 kpl käyttönäppäimistö Hälytysvalvonta 24/7

1 kpl sisäsireeni Langaton tiedonsiirtoyhteys

2 kpl ilmaisimia Korjaushuolto

Yritysturvan hinta

Laitteisto Palvelut

DSC-rikosilmoitinkeskus Laitteiston asennus, pientarvikkeet, kaapelit ja kaapelointi sekä asennus

1 kpl käyttönäppäimistö Hälytysvalvonta 24/7

1 kpl sisäsireeni Langaton tiedonsiirtoyhteys

2 kpl ilmaisimia Korjaushuolto

 

Yritysturvan hinta

Lisätarvike Palvelumaksu

Käyttönäppäimistö, lisäkappale 5,55 €/kk/kpl

Sisäsireeni, lisäkappale* 3,55 €/kk/kpl

Magneettikosketin* 3,55 €/kk/kpl

IR-liikeilmaisin* 3,55 €/kk/kpl

Lasirikkoilmaisin* 3,55 €/kk/kpl

Savuilmaisin tai lämpöilmaisin* 3,55 €/kk/kpl

Vartijakutsupainike 3,55 €/kk/kpl

*Lisämaksu langattomasta vaihtoehdosta 1,80 €/kk/kpl

Käyttöönottomaksut sisältävät asennuksen pientarvikkeineen, kaapeleineen ja kaapelointeineen sekä käytönopastuksen. Matkakorvaus alle 50 km 
matkalla 40,00 €/krt. Matkakulut yli 50 km toimituksissa laskutetaan erikseen, 0,90 €/km + matka-aika 79,05 €/alkava tunti. Pysäköintikulut, toteuma x 1,4.  
Enintään 15 m kaapelointia kutakin liitettävää ilmaisinta tai muuta laitetta kohden ja enintään 2,5 m korkeudelle. Kaapeloinnit valmiisiin kaapelointireitteihin, 
kuten johtoarinoihin tai alas laskettujen kattojen sisään. Lisätyöt ja lisämateriaalit edellä sanottuun nähden veloitetaan erikseen, samoin mahdolliset 
läpiviennit. Työtunti 79,05 €/h. Henkilönostinkulut, toteuma x 1,4. Asennuskourut ja muut mahdolliset lisämateriaalit päivän hintaan. Jos asennusta 
ei voida tehdä valmiiksi kerralla ja keskeytyksettä asiakkaasta tai hänen lukuunsa toimivasta johtuen, veloitetaan lisäkäynnit erikseen. Jälkeenpäin 
tehtävistä lisäyksistä veloitetaan myös matkakorvaus. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassa oleva arvonlisävero. Kaikki oikeudet pidätetään. 
Tämä hinnasto on voimassa toistaiseksi voimassaolevilla AVARN Securityn toimitusalueilla.  AVARN Security omistaa kaikki laitteet eikä omistusoikeus 
siirry. Mikäli laitteistoon tulee vika, tai se rikkoutuu, eikä varaosia tai ohjelmistoja  ole enää saatavissa kohtuulliseen hintaan, on AVARN Securityllä oikeus 
tarjota asiakkaalle korvaavaa laitteistoa ja korvaavaa palvelua sen hetkisten palvelukonseptiensa ja muiden mahdollisten toimintatapojensa ja niiden 
voimassaolevan hinnoittelun mukaisesti. Sopimuskausi 36 kuukautta, jonka jälkeen kolmen (3) kuukauden irtisanomisaika.

34,90 €/kk

48,90 €/kk

           449 €

Vartijakäynti

Palvelu Palvelumaksu
€/alkava tunti

Vartijakäynti yhteensä
€

Vartijakäynti 79 €

Yritysturvan käyttöönotto, laitteiston toimitus, asennus ja käytön opastus


