CENÍK TÍSŇOVÉ PÉČE
Domácí tísňová péče
1.
2.
3.
4.

Aktivační poplatek při zavedení služby:
Měsíční úhrada za službu
Měsíčné úhrada za službu včetně SIM karty Ž90
Ukončení služby do 12 měsíců od aktivace
(nevztahuje se v případě úmrtí uživatele,
nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu)

1.500,400,550,2.000,-

Stacionární zařízení na pevnou linku nebo GSM síť
Zařízení je určeno pro seniory a osob y se z dravotním postižení m, žijící ve s vých do m ácnostech. Služba je navázána na pevnou
telefonní l inku v by tě u živatele, nebo mů že být napojena přes samostatnou mob ilní GSM sí ť – součástí zařízení je pak SIM karta,
která je ve vlastnictv í Ž IVOta 9 0, z.ú .
Základní sestavu tvoří ústředna , t ísňové t lačítko na ru ku nebo na krk a bezpečí uži vatele t aké významně doplňuje pohybo vé čidlo,
které v př ípadě delšího nepohybu už ivatele, v nastaveném časovém roz mezí , vyv olá p oplach. Pokud už ivatel byt opouš tí, jednoduše
zakóduje a byt/dům je střežen. K zařízení na pevnou lin ku dodáváme rovněž telefonní př ístroj .
Měsíční úhrada zahrnuje: zprostředkování neodkladné pomoci v případě akutního ohrožení ž ivota nebo zdraví 7/ 24 a
zprostředkování a realizaci v ýjezdů, pravidel né volání uživate li 1 x týdně, servis zařízení , náklady na SIM kartu , po kud je součástí
zařízení

ústředna cca 20x 15cm

pohybové čidlo

telefonní přístroj

tlačítko na ruku

tlačítko na krk
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Mobilní tísňová péče
1.
2.
3.
4.

Aktivační poplatek při zavedení služby:
Měsíční úhrada za službu
Nákup mobilního telefonu
Ukončení služby do 12 měsíců od aktivace
(nevztahuje se v případě úmrtí uživatele,
nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu)

200,400,-/550,-*
1.242,1.000,-

Aktuálně nabízíme variantu „tísňového mobil u“, tj. mobi lní telefon A LIGATO R, typ A8 80 , k terý má na zadní straně SOS tlačítko , po
jehož stisknutí je v yslán poplach na náš d ispečink . Funguje po celé ČR v dosahu zvoleného mobilního operátora – a ť už doma nebo
venku.
*V rámci posk ytování slu žby zajistí me d o mo bilního telefonu SIM kartu s neo mezeným pa ušálem pro vo lání a SMS zpráv y po celé
ČR (operátor Vodafone) za cenu 1 50, -.
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Kombinace domácí a mobilní tísňové péče
1.
2.
3.
4.

Aktivační poplatek při zavedení služby:
Měsíční úhrada za službu
Nákup mobilního telefonu
Ukončení služby do 12 měsíců od aktivace
(nevztahuje se v případě úmrtí uživatele,
nebo náhlého zhoršení zdravotního stavu)

1500,- + 200,650,- (bez SIM karet Ž90) /950, - (se SIM kartami Ž90)*
max 1.242,2.000,-

*V rámci posk ytování slu žby zajistí me d o mo bilního telefonu SIM kartu s neo mezeným pa ušálem pro vo lání a SMS zpráv y po celé
ČR (operátor Vodafone) za cenu 1 50, - a do st acionární jednotky na GSM signál zajistí me ro vněž SIM kartu za 1 50, - měsíčně.
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Další hrazené úkony

Revize na vlastní žádost
Je možné realizovat na žádost
uživatele či osoby uvedené
v kontaktech
• 450,(mimo území Prahy jsou
účtovány ještě náklady
na cestovné)

Výjezd na žádost rodiny, nebo
další osoby
V případě podezření na
krizovou situaci uživatele , ze
strany rodiny a dalších
kontaktních osob
• 650,-
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