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Cenník FIREPORT SK platný od 1. októbra 2016

Spôsoby fakturácie:

Faktúra zaslaná elektronicky.............................................................................................................zdarma
Faktúra zaslaná poštou...........................................................................2 EUR bez DPH (2,42 EUR s DPH)

FIREPORT SMS

Mesačné poplatky

Služba
Voľné 

SMS/mesiac Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT SMS 150 150 10,00 EUR 2,10 EUR 12,10 EUR

FIREPORT SMS 300 300 15,00 EUR 3,15 EUR 18,15 EUR
* v prípade, že je zákazník platcom DPH a doloží spoločnosti FRP Services, s.r.o. doklad o prihlásení k  
plateniu DPH, je automaticky účtovaná cena bez DPH
** DPH podlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty v ČR a jej výška je 21%

Aktivácia FIREPORT SMS je ZDARMA!

Špecifikácia služieb FIREPORT SMS:

FIREPORT SMS 150 – obsahuje 150 voľných SMS zdarma na každý mesiac
FIREPORT SMS 300 – obsahuje 300 voľných SMS zdarma na každý mesiac

Voľné SMS sa vzťahujú na SMS o výjazdoch a zároveň na SMS odoslané z portálu FIREPORT. 
Nevyčerpané voľné SMS sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.

SMS odoslane  nad  rámec voľných  SMS v  daných  moduloch  sú  spoplatnené  podľa  nasledujúcej  
tabuľky:

Cena 1 SMS bez DPH  DPH Cena 1 SMS s DPH

0,040 EUR 0,0084 EUR 0,0484 EUR

FIREPORT SMS nevyžaduje žiadnu inštaláciu HW na Vašej stanici.
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Modul FIREPORT PRINT

Mesačné poplatky

Služba Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT PRINT 10,00 EUR 2,10 EUR 12,10 EUR

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT PRINT 400,00 EUR 84,00 EUR 484,00 EUR
 * v prípade, že je zákazník platcom DPH a doloží spoločnosti FRP Services, s.r.o. doklad o prihlásení  
k plateniu DPH, je automaticky účtovaná cena bez DPH
** DPH podlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty v ČR a jej výška je 21%

Špecifikácia služieb FIREPORT PRINT:

- tlačiareň
- router pre pripojenie na dohľadové centrum FIREPORT
- výmena toneru vždy po vyčerpaní existujúceho toneru
- dodávka tlačového papiera (500 ks) vždy po vyčerpaní existujúceho papiera
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Modul FIREPORT KOMPLET

Mesačné poplatky

Služba Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT KOMPLET 40,00 EUR 8,40 EUR 48,40 EUR

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT KOMPLET 1.000,00 EUR 210,00 EUR 1.210,00 EUR
 * v prípade, že je zákazník platcom DPH a doloží spoločnosti FRP Services, s.r.o. doklad o prihlásení  
k plateniu DPH, je automaticky účtovaná cena bez DPH
** DPH podlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty v ČR a jej výška je 21%

Špecifikácia modulu a služieb FIREPORT KOMPLET:
– zostavený ovládací počítač s napájacím zdrojom
– LCD monitor pre inštaláciu na stanicu
– nosič/držiak monitoru
– reproduktory
– spojovací, elektroinštalačný a montážny materiál
– záložný energetický zdroj
– tlačiareň
– výmena toneru vždy po vyčerpaní existujúceho toneru
– dodávka tlačového papiera (500 ks) vždy po vyčerpaní existujúceho papiera
– 300 voľných SMS zdarma. 

Voľné SMS sa vzťahujú na SMS o výjazdoch a zároveň na SMS odoslané z portálu FIREPORT. 
Nevyčerpané voľné SMS sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.

SMS odoslane  nad  rámec voľných  SMS v  daných  moduloch  sú  spoplatnené  podľa  nasledujúcej  
tabuľky:

Cena 1 SMS bez DPH  DPH Cena 1 SMS s DPH

0,040 EUR 0,0084 EUR 0,0484 EUR

Mesačný poplatok ďalej zahrňuje:
– nepretržitý vzdialený dohľad nad kompletným systémom 24 hodin/7 dní v týždni (potenciálnu 

poruchu v systéme objaví naše dohľadové centrum skôr, než ho zistíte Vy sami)
– servisný  výjazd  nášho  technika  v  prípade  poruchy  Hardware  –  oprava  je  garantovaná 

najneskoršie v nasledujúci deň od zistenia chyby
– okamžitá výmena Hardware kus za kus v prípade neopraviteľnej poruchy – zaistená okamžitá 

funkčnosť systému
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Doplnkové, voliteľné nadstavby FIREPORT

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

Prídavné reproduktory 
(cena za 1 pár s 

nastav. hlasitosťou)
40,00 EUR 8,40 EUR 48,40 EUR

* v prípade, že je zákazník platcom DPH a doloží spoločnosti FRP Services, s.r.o. doklad o prihlásení k  
plateniu DPH, je automaticky účtovaná cena bez DPH
** DPH podlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty v ČR a jej výška je 21%

Modul FIREPORT ovládanie ostatných zariadení stanice (OZS)

Mesačné poplatky

Služba Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT OZS 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT OZS* 400,00 EUR 84,00 EUR 484,00 EUR

Rozširujúci modul OZS 
na ďalšie 4 

zariadenia**
150,00 EUR 31,50 EUR 181,50 EUR

 * OZS – umožňuje napojiť štyri zariadenia stanice
** Pre zapojenie viac ako štyroch zariadení je nutné dokúpiť rozširujúci modul OZS.

V prípade, že je zákazník platcom DPH a doloží spoločnosti FRP Services, s.r.o. doklad o prihlásení k 
plateniu DPH, je automaticky účtovaná cena bez DPH
DPH podlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty v ČR a jej výška je 21%

Špecifikácia modulu a služieb FIREPORT OZS:
– riadiaca jednotka ovládania ostatných zariadení stanice
– ovládací panel pre ručné ovládanie pripojených zariadení
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Modul FIREPORT PAGING

Mesačné poplatky

Služba Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT PAGING 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH* DPH** Cena s DPH

FIREPORT PAGING 400,00 EUR 84,00 EUR 484,00 EUR
 * v prípade, že je zákazník platcom DPH a doloží spoločnosti FRP Services, s.r.o. doklad o prihlásení  
k plateniu DPH, je automaticky účtovaná cena bez DPH
** DPH podlieha zákonu o dani z pridanej hodnoty v ČR a jej výška je 21%

Špecifikácia modulu a služieb FIREPORT PAGING:
– paging enkodér pre konkrétnu rádiostanicu na stanici
– router pre napojenie do systému FIREPORT
– napojenie na rádiostanicu + konfigurácia
– spojovací, elektroinštalačný a montážny materiál
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