
Bezpečnostná

SIM karta

DÔLEŽITÉ

UPOZORNENIE
Čítajte pred inštaláciou alarmu!

Najvýhodnejšia

SIM karta

pre alarm Jablotron



V alarme je inštalovaná štartovacia
SIM karta s dočasným kreditom, 
slúži na úvodné otestovanie funkcií alarmu a možnosť aktivácie služby. 

Výhody využívania Bezpečnostnej SIM:

a neobmedzený prístup do Webovej samoobsluhy pre diaľkovú kontrolu, ovládanie a
a bezpečnú archiváciu prevádzky alarmu vrátane zobrazenia fotiek zachytených
a pri poplachu

a trvalý dohľad nad funkcionalitou alarmu, v prípade straty kontrolného signálu odošle
a server zákazníkovi upozorňujúcu SMS

a poistenie škody až do výšky 80.000 € v prípade zlyhania či prekonania alarmu

a rozšírenie záruky na 7 rokov bezplatných opráv komponentov alarmu v stredisku
a Jablotronu

a možnosť ovládať a kontrolovať alarm z mobilného telefónu alebo tabletu užívateľa

a odosielanie SMS a e-mailov z účtu zákazníka vo Webovej samoobsluhe

Bezpečnostná SIM



Pre spustenie služby Bezpečnostná SIM
je potrebné inštalovaný alarm zaregistrovať

Aktivácia služby

Včasná aktivácia zabezpečí spoľahlivú komunikáciu

a prejdite na stránky www.jablonet.net

a kliknite na odkaz Aktivovať nový alarm (vpravo dolu)

a vyplňte detailne formulár a stlačte aktivovať zariadenie

a po registrácii vás budeme obratom kontaktovať 

a o spustení služby budete informovaný e-mailom (SMSkou)

Vypísaniu aktivačného formulára venujte prosím patričnú pozornosť, pretože z tohto
formulára je generovaný certifi kát služby Bezpečnostná SIM Jablotron.



Podmienky prevádzky

bezpečnostnej SIM

Vlastnosti Bezpečnostnej SIM:

a v mesačnom poplatku je zahrnutých 50 SMS správ a dátová

a komunikácia pre bežnú prevádzku alarmu, cena za komunikáciu

a navyše: 10 centov za SMS a 10 centov za minútu hovoru pre všetky siete v SR

a služba je fakturovaná štvrťročne, mesačný poplatok je len 2,99 €

a pri aktivácii služby na štartovacej SIM karte dodanej v alarme je aktivačný poplatok 0 €

a funkčnosť SIM je garantovaná - upozorníme na omeškanie platby, na vysoký účet či možnosť

a optimalizácie poplatkov zmenou v nastaveniach komunikácie rovnako ako na jej prípadné vypnutie

a služba Bezpečnostná SIM je určená výhradne na použitie v dodanom alarme, pri použití

a v inom zariadení môže byť zablokovaná

a v prípade použitia inej SIM karty v alarme, nie je možné využívať uvedené výhody

Detailné podmienky poskytovania služby Bezpečnostná SIM sú dostupné na www.jablonet.net a www.jablotron.sk. Uvádzané ceny sú bez DPH.
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