
Radom ul.Obroñców 25   tel : 48 360 22 08 / 602 362 717
Www.alarmcobra.com.pl    e-mail: cobra@alarmcobra.com.pl  

OFERTA CENOWA NA MONITOROWANIE 
OBIEKTU Z PATROLEM  OCHRONY 

 

Wyœlij o treœci SOS a otrzymasz wsparcie ochrony w czasie do 15 minut. 
 

Oferta skierowana do ochrony domków  jednorodzinnych nie posiadaj¹cych systemów alarmowych, 
oraz obiektów w budowie pilnowanych przez dozorców. 
  

Je¿eli jesteœ zainteresowany ofert¹ wyœlij SMS o treœci SOS pod numer - 607038130 

 

 
  

1. Us³uga ochronna w formie monitorowania elektronicznego miesiêcznie 20,00 z³ 23% VAT.  

 

2. Us³uga ochronna w formie patrolu interwencyjnego miesiêcznie 10,00 z³ 23 % VAT**.  

 

Abonament obejmuje bezp³atn¹ nielimitowan¹ liczbê przyjazdów ochrony w przypadku realnego 
zagro¿enia w³amaniem, napadem, po¿arem. 
 

W pakiecie kontrola: usterek obwodu zasilania 230V, identyfikacja zagro¿enia w³amaniem, napadem. 
  

Abonament obejmuje jedn¹ fa³szyw¹ i nie odwo³an¹ interwencjê patrolu ochrony, ka¿da nastêpna nie 
odwo³ana interwencja skutkuje op³at¹ 35,00 z³ VAT.  za ka¿dy dojazd. 
 

 
  

1. Us³uga ochronna w formie monitorowania elektronicznego miesiêcznie 40,00 z³ 23% VAT.  

 

2. Us³uga ochronna w formie patrolu interwencyjnego miesiêcznie 10,00 z³ 23 % VAT**.  

 

Abonament obejmuje bezp³atn¹ nielimitowan¹ liczbê przyjazdów ochrony w przypadku realnego 
zagro¿enia w³amaniem, napadem, po¿arem. 
  

W pakiecie kontrola: za³¹czeñ i wy³¹czeñ systemu alarmowego , usterek obwodu zasilania 230V i 
akumulatora usterek instalacji kablowej, identyfikacja zagro¿enia w³amaniem ,napadem , po¿arem , 
zalaniem. 
  

Abonament obejmuje dwie fa³szywe i nie odwo³ane interwencje patrolu ochrony, ka¿da nastêpna nie 
odwo³ana interwencja skutkuje op³at¹ 35,00 z³ VAT.  za ka¿dy dojazd. 
 

Pakiet Micro Razem = 30 + VAT miesiêcznie

 

 
Pakiet Mini Razem = 50 + VAT miesiêcznie



  

1. Us³uga ochronna w formie monitorowania elektronicznego miesiêcznie 40,00 z³ 23% VAT.  

  

2. Us³uga ochronna w formie patrolu interwencyjnego miesiêcznie 20,00 z³ 23 % VAT**.  

  

Abonament obejmuje bezp³atn¹ nielimitowan¹ liczbê przyjazdów ochrony w przypadku realnego 
zagro¿enia w³amaniem, napadem, po¿arem. 
  

W pakiecie kontrola: za³¹czeñ i wy³¹czeñ systemu alarmowego , usterek obwodu zasilania 230V i 
akumulatora usterek instalacji kablowej, identyfikacja zagro¿enia w³amaniem, napadem, po¿arem, 
zalaniem. 
  

Abonament obejmuje jedn¹ fa³szyw¹ i nie odwo³an¹ interwencjê patrolu ochrony, ka¿da nastêpna nie 
odwo³ana interwencja skutkuje op³at¹ 35,00 z³ VAT.  za ka¿dy dojazd. 

  

1. Us³uga ochronna w formie monitorowania elektronicznego miesiêcznie 40,00 z³ 23% VAT.  

 

2. Us³uga ochronna w formie patrolu interwencyjnego miesiêcznie 30,00 z³ 23 % VAT**.  

 

Abonament obejmuje dwie fa³szywe i nie odwo³ane interwencje patrolu ochrony, ka¿da nastêpna nie 
odwo³ana interwencja skutkuje op³at¹ 35,00 z³ VAT  za ka¿dy dojazd. 
 

Abonament obejmuje bezp³atn¹ nielimitowan¹ liczbê przyjazdów ochrony w przypadku realnego 
zagro¿enia w³amaniem, napadem, po¿arem. 
- kontrolê: za³¹czeñ i wy³¹czeñ, usterek obwodu zasilania 230V i akumulatora, usterek instalacji 
kablowej. 
- identyfikacjê zagro¿enia napadem, po¿arem, zalaniem. 
  

3. Nie wykorzystane interwencje przechodz¹ na kolejny miesi¹c, do wykorzystania w okresie kwarta³u 
liczonego od pocz¹tku roku kalendarzowego. 

  

1. Us³uga ochronna w formie monitorowania elektronicznego miesiêcznie 40,00 z³ 23% VAT.  

  

2. Us³uga ochronna w formie patrolu interwencyjnego miesiêcznie 40,00 z³ 23% VAT**.  

  

Abonament obejmuje bezp³atn¹ nielimitowan¹ liczbê przyjazdów ochrony w przypadku realnego 
zagro¿enia w³amaniem , napadem , po¿arem. 
- kontrola: za³¹czeñ i wy³¹czeñ, usterek obwodu zasilania 230V i akumulatora, usterek instalacji 
kablowej. 
- identyfikacja zagro¿enia w³amaniem, napadem, po¿arem, zalaniem, zaczadzeniem. 
  

Abonament obejmuje trzy fa³szywe i nie odwo³ane interwencje patrolu ochrony, ka¿da nastêpna nie 
odwo³ana interwencja skutkuje op³at¹ 35,00 z³ VAT.za  ka¿dy dojazd. 
  

3.Nie wykorzystane interwencje przechodz¹ na kolejny miesi¹c, do wykorzystania w okresie kwarta³u 
liczonego od pocz¹tku roku kalendarzowego. 
 
 

 
Pakiet Optymalny Razem = 70 + VAT miesiêcznieRazem = 70 + VAT miesiêcznie

 
Pakiet Oszczêdny Razem = 60 + VAT miesiêcznieRazem = 60 + VAT miesiêcznie

 
Pakiet dla Wymagaj¹cych Razem = 80 + VAT miesiêcznieRazem = 80 + VAT miesiêcznie



4. W cenie uwzglêdniono przyjazdy prewencyjne patrolu interwencyjnego. 

  

1. Us³uga ochronna w formie monitorowania elektronicznego miesiêcznie 40,00 z³ 23% VAT.  

 

2. Us³uga ochronna w formie patrolu interwencyjnego miesiêcznie 58,00 z³ 23% VAT**.  

(iloœæ interwencji patrolu ochrony nie ma wp³ywu na wysokoœæ abonamentu, w cenie uwzglêdniono 
przyjazdy prewencyjne patrolu interwencyjnego) 
 

3. W ramach abonamentu gwarantowany bezp³atny ca³odobowy serwis gwarancyjny i pogwarancyjny 
w ci¹gu 24 godzin od zg³oszenia. 
  
  

Konserwacja akumulator gratis dla nowych 
klientów. 

(oferta przy umowie na 36 m-cy) 

  

Bezp³atne u¿yczenie nadajnika radiowego lub GSM do realizacji 
umowy w pakietach - 30,50,60,70,80,98 

  

W przypadku korzystania z nadajnika GSM abonament miesiêczny za kartê SIM wynosi - 10 z³ netto. 
  

 
 
 

ALARM Radom ul.Obroñców 25 tel: 48 360 22 08

OBIEKT

POD NADZOREM 

KAMER

Koszt miesiêcznego 

abonamentu za monitoring

wizyjny - 50,00 z³ netto/ 1 szt.

Pakiet VIP Razem = 98 + VAT miesiêcznieRazem = 98 + VAT miesiêcznie
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