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Kaunas

Bendradarbiaudami su investicinių projektų vystymo įmonių grupe UAB GB Projektai
paruošėme  specialų pasiūlymą   Žemynos kvartalo gyventojams dėl jų  ir jų turto techninės saugos.

Objektas Abonentinis
mokestis už

techninės saugos
paslaugas EUR

be PVM 

Civilinės
atsakomybės
suma EUR

Radijo ryšio
siųstuvo  arba
internetinio

modulio nuomos
mėn. Mokestis,
EUR be PVM

GPRS su
telemetrine

kortele nuomos
mėn. Mokestis,
EUR be PVM

Vienkartinis
ryšio aparatūros

pajungimo
mokestis*, EUR

be PVM

Gyv. namas 15,00 15000,00 1,74 3,19 37,65

 *Ryšio  aparatūros  pajungimas   bus  atliekami  nemokamai,  jeigu  naudositės  mūsų  įmonės
paslaugomis, įrengiant objekto signalizacijos sistemą.

Tuo pačiu informuojame, kad yra galimybė sutaupyti atsiskaitant už teikiamas
saugos  paslaugas avansu: 

2 proc. nuolaida suteikiama , jeigu mokama ne mažiau kaip už 6 (šešis) mėnesius;
             4  proc.  nuolaida  suteikiama,  jeigu  mokama  ne  mažiau  kaip  už  12  (dvylika)
mėnesių.

Visos kainos  pateiktos be PVM. 

Mūsų pagrindiniai sutartiniai  įsipareigojimai: 

• Gavus  iš  Kliento  objekto  signalizacijos  (apsauginės,  gaisrinės  ar  pavojaus)  sistemos  suveikimo
pranešimą  CS  pulte,  užtikrinti  reagavimo  grupės  atvykimą  prie  objekto  ne  vėliau  kaip  per  14
(keturiolika) minučių. Atvykimo laikas pradedamas skaičiuoti  nuo pranešimo į CS pultą gavimo
laiko. 

• Atvykus  prie  objekto,  pagal  galimybes,  bet  nepažeidžiant  darbuotojų  saugos  ir  sveikatos
reikalavimų, jeigu saugiam apėjimui ar priėjimui prie pat objekto trukdo tvoros, statiniai, palaidas
šuo ar kitos kliūtys, apžiūrėti objektą išoriškai.

• Pastebėjus  objekte  akivaizdžius  gaisro,  įsilaužimo,  vagystės ar  užpuolimo  požymius,  visomis
įstatymo leidžiamomis priemonėmis užtikrinti objekto ir jame esamo turto bei asmenų saugą, saugoti
įvykio vietą iki atvyks Klientas ar jo patikėtinis, ir nedelsiant informuoti atitinkamą specializuotą
tarnybą. 

• Apie gautą signalizacijos sistemos suveikimo pranešimą,  pagal kurį reagavimo grupė atvyko prie
objekto, informuoti telefonu vieną iš patikėtinių, pagal Kliento pateiktą sąrašą;

UAB „JUNGTIS“ PATIKIMUMĄ GARANTUOJA PATIRTIS!
Bendrovės teikiamos paslaugos:

Patalpų rizikos įvertinimas, identifikavimas, analizė;
Apsaugos sistemų projektavimas ir įrengimas;
Apsaugos sistemų prijungimas prie apsaugos pulto ir 
ginkluotas reagavimas į įrengtų apsaugos sistemų pranešimus;
Priešgaisrinės signalizacijos periodinių planinių patikrinimų  atlikimas;
Apsaugos sistemų priežiūra ir gedimų šalinimas visą parą.



        Mūsų išskirtinumai:

• UAB  „Jungtis“  vienintelė  saugos  tarnyba  Kaune,  kurios  vienu  metu  patruliuojančių  ekipažų
skaičius yra  ne mažiau kaip 8 (aštuoni) ; 

• greitojo reagavimo ekipažuose dirba po 2 (du) ginkluotus apsaugos darbuotojus visą parą; 
• apsaugos darbuotojai gerai parengti fiziškai ir psichologiškai, aprūpinti koviniais ginklais ir

specialiosiomis priemonėmis.
• centrinis stebėjimo pultas įrengtas Kaune  ir  tai užtikrina operatyvų ir tikslų vadovavimą

reagavimo ekipažams;
• Greitojo reagavimo ekipažuose sumontuota moderni transporto valdymo kontrolės sistema (GPS); 
• greitojo reagavimo  ekipažo maršrutą fiksuoja automobiliuose  įrengtos video kameros ;
• Nemokamas  reagavimas į pavojaus mygtuku ar užpuolimo kodu suformuotus  pranešimus ;

• Neterminuota,  be  paslėptų  ir  arba/papildomų  mokesčių  už  klaidingus  signalizacijos  sistemos
suveikimus, ne dėl užsakovo kaltės,  techninės saugos  sutartis . 

Tikimės, kad Jus susidomėjote pasiūlymu ir suteiksite mums galimybę pateikti Jūsų poreikius

atitinkantį asmeninį pasiūlymą.

Pagarbiai, 
UAB Jungtis
Asta Metlovaitė
8 614 20530


