
 
Hinnapakett GSM juhtmeta valveseadmete väljaostuga (sisaldab käibemaksu) 

Liitumine: Tasuta 

GSM koduvalvesüsteemi 

standardpakett*: 
415,50€ 

Järelmaks 4 kuud: küsi klienditeenindajalt lisa! 

Paigaldus ja koolitus: 
valvesüsteemi paigaldus üle Eesti 150€  

Objektile sobiva lahenduse saamiseks küsi pakkumist! 

Kuutasu eraisikule: 7,40€ (sisaldab SIM kaardi kuutasu) 

Kuutasu firmale:  8,90€ (sisaldab SIM kaardi kuutasu / ei sisalda käibemaksu) 

Tehniku väljakutse: alates 35,20€ (sisaldab 0.5h tööd) / iga alustatud töötund 16€  

Turvakleebis 2 tk  Tasuta 

Turvaauto teenus 
Meie kaudu on soodsam ja puudub siduv leping - küsi 

pakkumist! 

 

 

Pakett büroole, poele ja väiksemale laole + sms teavitus tööpäeva alguse ja lõpu kohta! 

(võimalik lisada juurde kuni 32 juhtmevaba erinevat andurit ja sireeni. Küsi lisa !)  

 

Liitumine: Tasuta 

Büroovalve süsteem: 415,50€  

Paigaldus ja koolitus: 
valvesüsteemi paigaldus üle Eesti 150€  

Objektile sobiva lahenduse saamiseks küsi pakkumist! 

Kuutasu väljaostuga: 8,90€ (sisaldab SIM kaardi kuutasu / ei sisalda käibemaksu) 

Kuutasu rendiga:  16,90€ (sisaldab SIM kaardi kuutasu / ei sisalda käibemaksu) 

SMS teavituste programmeerimine TASUTA kohapeal vastavalt kliendi soovile 

Tehniku väljakutse: alates 35,20€ (sisaldab 0.5h tööd) / iga alustatud töötund 16€ 

Turvakleebis 2 tk  Tasuta 

Turvaauto teenus Meie kaudu on soodsam ja puudub siduv leping - küsi pakkumist! 

 

Standardpakett GSM juhtmeta valveseadmete rendiga 

Liitumine: Tasuta 

GSM koduvalve süsteem: Tasuta 

Paigaldus ja koolitus: 
valvesüsteemi paigaldus üle Eesti 150€  

Objektile sobiva lahenduse saamiseks küsi pakkumist! 

Kuutasu eraisikule: 
16,60€ (sisaldab SIM kaardi kuutasu) 

 

Kuutasu firmale : 16,90€ (sisaldab SIM kaardi kuutasu / ei sisalda käibemaksu) 

Tehniku väljakutse: alates 35,20€ (sisaldab 0.5h tööd) / iga alustatud töötund 16€ 

Turvakleebis 2 tk  Tasuta 

Turvaauto teenus Meie kaudu on soodsam ja puudub siduv leping - küsi pakkumist! 

 

 



 
Arvelduste hinnakiri  

 

Lepingu lõpetamine: etteteatamisega 3 kuud  

Häire ja info SMS mobiilile: 0,17€ tk.  

Häire MMS (piltsõnum) 0,32€ tk. 

Häirekõne: 0,19€ minut  

Kaugjuhtimisega süsteemi seadistamine 10,23€ kord 

Süsteemi mahavõtmine alates 95,90€ 

E-arve püsimakse Tasuta 

Võlateate väljastamine 

Lepingu kehtivuse ajal igalt tasumata arvelt meeldetuletus 

5,00€ 

Peale lepingu lõppemist meeldetuletus alates 15,00€ 

 

 

 

*Standardpakett sisaldab kolme kliendi poolt vabalt valitud 45€ juhtmevaba andurit, GSM 

valvekeskust ja sõrmistikku. 

Vajadusel on võimalik osta soodsalt juurde kõiki lisaseadmeid. 

 


