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Cenník FIREPORT SK platný od 1. januára 2023

Vysvetlivky

FIREPORT už vyhlasuje poplach niekoľkými technologickými spôsobmi.  K známym SMS správam
pribudlo  aj  volanie,  používanie  mobilnej  aplikácie,  RCS  messaging  a  ďalšie  metódy  postupne
pribúdajú s technologickými pokrokmi.

Pre  zjednodušenie  celého  účtovania  poplachov  a  posielania  správ  zo  systému  FIREPORT
zavádzame novú účtovnú položku, ktorá zahŕňa všetky dostupné metódy vyhlásenia poplachu do

jednej účtovnej jednotky – kreditu.

Kredit

V novom cenníku sa namiesto účtovaných SMS objavuje ako účtovaná položka tzv. „kredit“ – čo to
znamená a ako sa kredity počítajú?

Príklad:

Jednotka má aktívnu službu FIREPORT JPO/150 - služba obsahuje 150 voľných kreditov

Jednotka má 11 členov
Je vyhlásený poplach jednotke, 10 členov je v službe aktívny, jeden je mimo služby.

2 členovia majú v systéme nastavené – posielaj mi len SMS
3 členovia majú v systéme nastavené – pošli mi SMS a zavolaj mi
1 člen má v systéme nastavené – neposielaj SMS, len mi aktivuj aplikáciu a keď nebudem reagovať, 
volaj
4 členovia majú v systéme nastavené – pošli mi SMS, aktivuj mi aplikáciu a keď nebudem reagovať, 
volaj
1 členovi mimo služby nebol poplach vyhlásený – nie je odpočítaný žiadny kredit.

Celú jednotku zvoláme presne podľa preferencií jednotlivých členov.

Bez ohľadu na to, či jeden člen bol vyrozumený jedným alebo troma spôsobmi, z voľných kreditov 

odpočítame 10 kreditov za 10 členov, ktorých sme vyrozumeli.
Člen, v čase vyhlásenia poplachu, mimo služby nie je do vyúčtovania vôbec započítaný.

SMS správy ručne odosielané z webovej samoobsluhy www.fireportal.sk sa tiež počítajú ako kredit. 
SMS odoslaná jednému príjemcovi = 1 kredit
SMS odoslaná 20 príjemcom = 20 kreditů
 

Rôzne služby (tarify) FIREPORT obsahujú rôzny počet voľných kreditov zadarmo, ktoré môžete 
využiť.
Nevyužité voľné kredity v jednom mesiaci sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.
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Spôsoby fakturácie:

Faktúra zaslaná elektronicky ............................................................................................… ...… zdarma
Faktúra zaslaná poštou ............................................….................… 2 EUR bez DPH (2,40 EUR s DPH)
Detailní výpis SMS k faktúre ……………………………………….…… 10 EUR bez DPH (12 EUR s DPH)

FIREPORT JPO

Mesačné poplatky

Služba Voľné
kredity/mesiac Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT JPO/150 150 13,00 EUR 2,60 EUR 15,60 EUR

FIREPORT JPO/300 300 17,00 EUR 3,40 EUR 20,40 EUR

Aktivácia FIREPORT JPO je ZDARMA!

Špecifikácia služieb FIREPORT JPO:

FIREPORT JPO/150 – obsahuje 150 voľných kreditov zdarma na každý mesiac
FIREPORT JPO/300 – obsahuje 300 voľných kreditov zdarma na každý mesiac

Voľné kredity sa vzťahujú na zprávy o výjazdoch a zároveň na SMS odoslané z portálu FIREPORT. 

Nevyčerpané voľné kredity sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.

Kredity využité nad rámec voľných kreditov v daných moduloch sú spoplatnené podľa nasledujúcej
tabuľky:

Cena 1 kredit bez DPH  DPH Cena 1 kredit s DPH

0,05 EUR 0,01 EUR 0,06 EUR

FIREPORT JPO nevyžaduje žiadnu inštaláciu HW na Vašej stanici.

-2-

http://www.fireport.cz/


+421 221 025 730                      info@fireport.sk                        www.fireport.sk  

Modul FIREPORT PRINT

Mesačné poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT PRINT 13,00 EUR 2,60 EUR 15,60 EUR

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT PRINT 500,00 EUR 100,00 EUR 600,00 EUR

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 50,00 EUR 10,00 EUR 60,00 EUR

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT KOMPLET -
monitor 24“ 1.300,00 EUR 260,00 EUR 1.560,00 EUR

FIREPORT KOMPLET -
monitor 27“ 1.400,00 EUR 280,00 EUR 1.680,00 EUR

FIREPORT KOMPLET -
monitor 32“ 1.500,00 EUR 300,00 EUR 1.800,00 EUR

 
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 kreditov zdarma. 

Voľné kredity sa vzťahujú na zprávy o výjazdoch a zároveň na SMS odoslané z portálu FIREPORT. 

Nevyčerpané voľné kredity sa neprenášajú do nasledujúceho mesiaca.

Kredity využité nad rámec voľných kreditov v daných moduloch sú spoplatnené podľa nasledujúcej
tabuľky:

Cena 1 kredit bez DPH  DPH Cena 1 kredit s DPH

0,05 EUR 0,01 EUR 0,06 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 systém
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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)
80,00 EUR 16,00 EUR 96,00 EUR

Modul FIREPORT ovládanie ostatných zariadení stanice (OZS)

Mesačné poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT OZS* 13,00 EUR 2,60 EUR 15,60 EUR

FIREPORT OZS** 0,00 EUR 0,00 EUR 0,00 EUR
 * základná cena
** cena pro modul OZS ako doplnok k modulu FIREPORT Komplet

Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT OZS* 700,00 EUR 140,00 EUR 840,00 EUR

FIREPORT OZS** 500,00 EUR 100,00 EUR 600,00 EUR
Rozširujúci modul OZS

na ďalšie 4
zariadenia***

250,00 EUR 50,00 EUR 300,00 EUR

 * OZS – základná cena pro inštaláciu samostatne - umožňuje napojiť štyri zariadenia stanice
**  OZS –  cena pro  inštaláciu  ako  doplnok  modulu  FIREPORT Komplet  -  umožňuje  napojiť  štyri
zariadenia stanice
*** Pre zapojenie viac ako štyroch zariadení je nutné dokúpiť rozširujúci modul OZS.

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 Červené tlačidlo

Mesačné poplatky

Služba Cena bez DPH DPH Cena s DPH

FIREPORT Červené
tlačidlo - prevadzka

za 1 kus
4,00 EUR 0,80 EUR 4,80 EUR

 
Jednorazový poplatok / kúpna cena

Modul Cena bez DPH DPH Cena s DPH

1ks FIREPORT

Červené tlačidlo
200,00 EUR 40,00 EUR 240,00 EUR

1ks FIREPORT

Čierne TROJtlačidlo
200,00 EUR 40,00 EUR 240,00 EUR

 

Specifikácia modulu a služieb FIREPORT Červené tlačidlo/Čierne TROJtlačidlo:
– HW krabička s IOT červeným tlačidlem/čiernym trojtlačidlem a anténou
– batéria súčasťou HW krabičky
– prepojenie se systémom FIREPORT a konfigurácia tlačidla
– poštovné a balné

Doplnkové príslušenstvo pre FIREPORT Červené tlačidlo/Čierne trojtlačidlo

Príslušenstvo Cena bez DPH DPH Cena s DPH

Externá anténa pre
posilnenie signálu 60,00 EUR 12,00 EUR 72,00 EUR
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