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TURVAYHTEYS-PALVELUHINNASTO
HÄLYTYKSEN SIIRTOPALVELU
Sisältää kahdennetun hälytyksensiirron, hälytyksensiirtoon tarkoitetun
turvaliittymän, sekä jatkuvasti valvotut langattomat tietoliikenneyhteydet.
Peruspalvelu edellyttää lähettimen liittämistä ilmoitinlaitteen sähkönsyöttöön.
Lähetin voi hyödyntää asiakkaan Internet-yhteyttä päätienään. Turvaliittymälle
tehtävät kaapelointi ja muutostyöt veloitetaan erikseen.

Käyttöönottomaksu
(alv 0 %)

Palvelumaksu € / kk
(alv 0 %)

Valittu
palvelu

Sms-jatkohälytykset
Uuden sopimuksen yhteydessä tehty ilmoitus sms-jatkohälytyksistä kuuluu kk
hintaan ilman erillistä veloitusta. Palvelusopimukseen kuuluu paloilmoittimen
hälytysten rinnakkaistieto tekstiviesteinä (max 20 kpl/kk). SMS- eli tekstiviestinä
enintään viiteen (5) GSM-numeroon. Ylimenevät viestit 0,40 €/kpl.
TURVALIITTYMÄN LISÄPALVELUT

Lisä kiinteistöteknisen hälytyksensiirto (Palo-, rikos- tai kiinteistöturva)
Palvelusopimukseen kuuluu yhden laitteen varmennettu hälytyksensiirto.
Uuden sopimuksen yhteydessä ilmoitetuista hälytyspisteitä, ei veloiteta
käyttöönottomaksua.

0,00 €

5,00 € /
hälytystieto

0,00 €

30,00 €

140,00 €

45,00 €

140,00 €

25,00 €

140,00 €

25,00 €

140,00 €

3,00 €

140,00 €

20,00 €

Vastaanottopaikan vaihtaminen

70,00 €

-

Järjestelmän lisääminen hälytyksensiirto- tai etäyhteyspalveluun

70,00 €

-

70,00 €

-

100,00 €/h

-

450,00 €

-

100,00 €/h

-

Akkuvarmennus

Turvaverkon 4G-liittymä videovalvontajärjestelmien etähallintaan
Turvaverkon 4G-liittymä mahdollistaa kahdennetun hälytyksensiirron sekä
kiinteistön järjestelmien etäyhteyspalvelun Turvaverkon kautta. Palvelu sisältää
neljä kiinteää IP-osoitetta etäkäyttöä varten. Sisältää isomman kotelon ja
latauslogiikan.
Turvaverkon 4G-liittymä paloilmoittimen etähallintaan
Turvaverkon 4G-liittymä mahdollistaa kahdennetun hälytyksensiirron sekä
paloilmoittimen etäyhteyspalvelun Turvaverkon kautta.
Internet-liittymä paloilmoittimen etähallintaan
Internet-liittymä mahdollistaa kahdennetun hälytyksensiirron sekä
paloilmoittimen etäyhteyspalvelun pilvipalvelun kautta.

Valvottu laajennusyksikkö tai osoitteellinen liityntäyksikkö
Hinnoittelu lähetinkortin olemassa oleviin liityntäpisteihin (7 sisäänmenoa
ja 1 sarjaportti). Mahdollistaa käyttöön 7 uutta sisäänmenoa.

SMS-viestipalvelu (rinnakkaistiedot hälytyksistä)
Hälytysten rinnakkaisreititys SMS- eli tekstiviestinä enintään viiteen GSMnumeroon. Kuhunkin puhelinnumeroon välittyvät rinnakkaistietoina kaikki
tiettyyn vastaanottopaikkaan siirrettävät hälytykset kaikkina aikoina. Yksi
palvelumaksu sisältää enintään yhteensä 100 viestiä kuukaudessa (esim. 20
viestiä viiteen numeroon). Ylimenevät viestit 0,40 €/kpl.
LISÄTYÖT

Vastaanottopaikan lisääminen hälytyksensiirtopalveluun

Tuntiveloitus
Vakiotoimitukseen kuulumattomat työt. Minimiveloitus 2 tuntia.

Toimituksen kiirehtiminen
Vahvistetaan ja toteutetaan vain, jos siihen on valmiudet olemassa.
MATKAKULUT

Matkatuntiveloitus
Kilometrikorvaus

1,35 €/km

-

Hinnasto on voimassa toistaiseksi. Kaikki oikeudet pidätetään. Kaikkiin hintoihin lisätään kulloinkin voimassaoleva arvonlisävero.
Pidätämme itsellämme oikeuden peruuttaa tai muuten sopia vahvistamamme tilauksen, mikäli teleoperaattori ei pysty toimittamaan
kohteeseen tietoliikenneyhteyttä Caverion Suomi Oy:lle määrittelemällä tekniikalla.

