
Poskytování Dm,kvllov,;'níslužeb 

V případě ztráty či zničení certifikátu vydá Poskytovatel Zákazníkovi 
na jeho žádost druhopis certifikátu. 

DŮLEŽiTÉ KONTAKTY 

ZÁKAZNICKÁ LINKA - volejte v případě jakýchkoliv 

TíSŇovÁ LINKA - volejte v případě tísně či pOlolac:hu: 

Za společnost JABLOTRON SECURITY a.s. v Praze, dne: 4. 11. 

Pozor: dokument obsahuje citlivé údaje, 
pečlivě jej uschovejte! 

SECURrTY J~sowčAsll SKUPINY JA~lOTRON 

Podpis a razítko 

JABLt)TRON 
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POSKYTOVATEL 

Název subjektu: 
Spisová značka: 

Sídlo: 

ZÁKAZNíK 

Bydliště/sídlo: 

Telefon: 

E-mail: 

IČ/Dal. nar.: 

JABLOTRON SECURITY a.s. 
B 14899 vedená u Městského soudu v Praze 
K Dubu 2328/2a, 14900 Praha 4 - Chodov 

Město Kutná Hora 

Havlíčkovo náměstí 552/1 

Kutná Hora-Vnitřní Město - Kutná Hora, 284 01 

+420 606 616 309 

prochazkap@mu.kutnahora.cz 

00236195 

Identifikační číslo: 28501861 



AKTIVOVANÁ SLUŽBA 

Typ služby: 
Celková ochrana 

Služba zahrnuje: 

Nepřetržité střežení objektu operátory Tísňové linky JABLOTRON 24 hodin denně, 7 dní v týdnu 
Operátor Tísňové linky JABLOTRON postupuje při řešení poplachových a jiných událostí dle pokynů 
určených zákazníkem. 
V případě odkódování střeženého objektu do 1 minuty po poplachové události je tato událost 
považována za planý poplach zrušený obsluhou a zákazník je informován prostřednictvím SMS zprávy 
(standardní nastavení funkce 1 minuta = ANO). 

Bezplatný výjezd AZS* při poplachu 
Kontrola vnitřních prostor objektu při poplachu (od předání klíčů) 
Možnost odvolat AZS*, pokud byl vyvolán nedopatřením 
Možnost přivolat AZS* tichým tísňovým signálem 

Bezplatný výjezd AZS* na vyžádání 
Možnost vyžádat si bezplatný výjezd AZS* při havárii vody, plynu, výpadku el. proudu atd. 
Možnost vyžádat si výjezd AZS* pro otevření zabouchnutých dveří (od předání klíčů) 
Každých 12 měsíců je možné bezplatně otestovat výjezd AZS* 
Možnost vyžádat si zvýšenou kontrolu objektu v době dovolené (2 patroly zdarma)** 
Možnost vyžádat si výjezd AZS* v případě tísně zavoláním Tísňové linky JABLOTRON 

Asistenční služby 
Možnost vyžádat si asistenci Tísňové linky při zdravotních obtížích 
Možnost vyžádat si asistenci Tísňové linky při ztrátě platební karty 
Možnost nastavit si zasílání SMS o příchodu a odchodu dětí a jiných členů rodiny v Samoobsluze 
MyJABLOTROW" 

On-line přístup 
Přístup do Samoobsluhy MyJABLOTRON pro ovládání a kontrolu alarmu přes internet*** 

Technické zajištění 
Komunikační poplatky alarmu sítí GSM v ceně služby 

Záruka 
Rozšíření záruky na 7 let bezplatných oprav alarmu v servisním středisku JABLOTRON 

*AZS = Asistenční zásahová služba 

***Není možné využít u komunikátorů 

Podmínky poskytování služeb naleznete sekci MyJABLOTRON nebo na 

Služba aktivována dne: 11.11.2016 Na dobu do: 10.02.2017 

Měsíční tarif za službu: O Kč bez DPH / O Kč s DPH Fakturace: čtvrtletní 

Poskytovatel tímto vydává Zákazníkovi certifikát jako písemné potvrzení o uzavření smlouvy 
o poskytování služeb Tísňové linky ohledně chráněného objektu, která byla se Zákazníkem uzavřena 
použitím prostředků komunikace na dálku: 

CHRÁNĚNÝ OBJEKT 

Město a PSČ: Kutná Hora - Šipší, 28401 

Ulice a č.p./č.o.: Jana Palacha 145 

Typ objektu a název: Město Kutná Hora 

Typ kontroly: Vnitřní 

Nastavení funkce 1 minuta: Ano 

Souhlas s předáním klíčů k poskytování služby: Budou poskytnuty Využití hesla pro komunikaci: Ano 

Poznámky: 

KONTAKTNí OSOBY 

Jméno a přijmení: Telefon: Pozice: 
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