K Security teenuste hinnakiri
Hinnakiri kehtib alates 01.10.2022. Teenuse lõplik hind nähtub pakkumusest, mille koostamise juures
võetakse arvesse objekti asukohta, füüsilist kaitstust, riskiastet, teenuse osutamiseks kuluvat aega jt
tegureid. K Security müügisesindaja konsultatsioon, valveobjekti ülevaatus, sobiva lahenduse ning
pakkumuse koostamine on tasuta.

Tehnilise valve täisteenus K Gold

HIND ERAKLIENDILE
Ühik
hind käibemaksuga
TEHNILISE VALVE TEENUSED
1 kuu
Alates 20,00€

Tehnilise valve kombineeritud teenus K Silver

1 kuu

Tehnilise valve infoedastusteenus iSec
Autopatrulli väljasõit täisteenuse korral*
Autopatrulli väljasõit kombineeritud teenuse korral
Elektroonilise isikukaitse kuutasu **

1
1
1
1

Mehitatud valve teenus
Ajutine mehitatud valve teenus
Isikukaitseteenus
Liiklus- ja parkimiskorraldus

kuu
kord
kord
kuu

Alates 15,00€
Alates 9,00€
29,00 €
20,00 €
109,00 €

HIND ÄRIKLIENILE
hind käibemaksuta
Oleneb objektist
Oleneb objektist
Oleneb objektist
29,00 €
20,00 €
109,00 €

MEHITATUD VALVE TEENUSED
1 tund
Hind oleneb objektist ja ülesannetest
1 tund
Hind oleneb objektist ja ülesannetest
1 tund Alates 65,00€
Alates 65,00€
1 tund
Hind oleneb objektist ja kestvusest

TEHNILISE-, MEHITATUD- JA VIDEOVALVE LISATEENUSED
Häireedastusvahendi rent
1 kuu
3,60 €
3,00 €
Ajutine mehitatud valve tehnilise valve objektil
1 tund
25,00 €
25,00 €
Valvestamise kontrolli teenus
1 kuu
5,00 €
5,00 €
Signaalide väljavõte või autopatrulli väljasõiduraport
1 kord
3,00 €
2,50 €
Tehnilise valvelepingu peatamine
1 kord
15,00 €
25,00 €
Patrulli reageerimisteenus
1 kord
25,00 €
25,00 €
Videojälgimisteenus häirete korral
1 kuu
40,00 €
40,00 €
Videopatrullteenus
1 kuu Hind oleneb kaamerate arvust ja sagedusest
Valvesüsteemi kaugjuhtimine
1 kord
5,00 €
5,00 €
Võtmete hoiustamine
1 kuu
6,00 €
5,00 €
Valve- ja videosüsteemide rent
1 kuu Hind oleneb seadmete kogusest ja kestvusest
TEHNILISED TÖÖD
Tehniku väljakutse***
1 kord
Häireedastusvahendi ja/või valveseadmestiku
1 kord
lahtiühendamine ***
Hoolduslepingujärgne plaaniline hooldus
Turvalahenduste auditeerimine ja kontseptsioonide
1 kord
väljatöötamine ning tehniline nõustamine

45,00 €

45,00 €

45,00 €
45,00 €
Hind oleneb objektist
Hind oleneb objektist

* Tasu rakendub põhjuseta väljakutse eest
** Lisandub reageerimistasu vastavalt lepingule
***Hind kehtib tööp äevadel 09.00-17.00. Väljaspool viidatud aega ja riigipüh adel korrutatakse hind koefitsiendiga 1,5

