
CERTIFIKÁT o poskytovaní služieb

SIM karta v zariadení:

Montážna firma:

Reg. kód:

Osoba / Firma:

IČO:

E-mail pre fakturáciu:

Adresa:

Login do MyJABLOTRON: Telefón:

Telefón:

Užívateľ

Zariadenie

Typ:

IČO:

Zodpovedná osoba:

Typ Služby:

Dátum aktivácie:   13.01.2022

Služba

  BEZPEČNOSTNÁ SIM JABLOTRON

Služba umožňuje:

Služba zahŕňa:  administráciu SIM karty Jablotron
 prevádzku SIM karty Jablotron
 službu sledovania nákladov
 garantovanú komunikáciu
 zriadenie prístupu do MyJABLOTRON
 komunikáciu s Cloudom Jablotron
 technickú podporu ku Cloudu Jablotron
 kontrolu kvality komunikácie
 informačný servis
 garanciu bezplatnej servisnej podpory Alarmu v servisnom stredisku poskytovateľa Služby
 garanciu zodpovednosti pre prípad poruchy či zlyhania Alarmu

 Certifikát je potvrdenie pre Užívateľa o uzatvorení Zmluvy formou komunikácie na diaľku, zachytávajúce súhrn 
základných informácií o poskytovanej Službe

 Podmienky plnenia Služby sa riadia podľa Všeobecných obchodných podmienok služieb, ktorých aktuálne 
znenie je k dispozícii na www.jablotron.sk

 Užívateľské prostredie Cloud Jablotron a služba MyJABLOTRON sú poskytované na základe samostatných 
Všeobecných podmienok Cloudu Jablotron spoločnosti JABLOTRON Alarms a.s., ktoré má Užívateľ k dispozícii 
v zriadenom prístupe v MyJABLOTRON

 Bezpečnosť vašich údajov je pre nás prvoradá. Informácie o tom, ako spracúvame vaše osobné údaje sú 
uvedené v dokumente Zásady spracúvania osobných údajov pre obchodné aktivity na www.jablotron.sk.

 dohľad a ovládanie Alarmu na diaľku
 informovanie Užívateľa o stave Alarmu

Všeobecné informácie:

Základné podmienky:  v cene mesačného poplatku za Službu sú náklady na dátovú a SMS komunikáciu alarmu s Cloudom Jablotron, 
prevádzka SIM karty Jablotron v domácej sieti v predplatenom objeme 50 SMS na telefónne čísla užívateľov 
podľa nastavení Alarmu. Komunikácia nad rámec tohto objemu je spoplatnená 6 centov za SMS, 6 centov za 
minútu hovoru do národných sietí a podľa aktuálneho Cenníka služieb Poskytovateľa.

 SIM karta Jablotron je majetkom Poskytovateľa a je určená výhradne na použitie v Alarme. 
 v prípade, že bude karta použitá v inom zariadení, môže dôjsť k jej zablokovaniu.

Faktúruje sa:

Mesačný poplatok:   3,59€ vrátane DPH / 2,99€ bez DPH

Na dobu:

  Močenok, 951 31, Sv. Gorazda 629/82

  L8PB4-B3KCD-P9TK  A

  00308439  

  47562269  

  421 918815995

  421 949502617

  Benčíková Lucia

  Obec Močenok

  prednosta@mocenok.sk

  sekretariat@mocenok.sk

  421 904063921   JA107K

  Parom s. r. o.

Kontaktné údaje:   041 511 68 11     sluzby@jablotron.sk

Poskytovateľ

IČO:   31645976

Názov a sídlo: Jablotron Slovakia, s.r.o., Sasinkova14, 010 01 Žilina

štvrťročne   neurčitú
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