CENÍK TÍSŇOVÉ PÉČE AREÍON (POŘÍZENÍ + MĚSÍČNÍ ÚHRADY ZA SLUŽBU)
1. Domácí tísňová péče
a) stacionární zařízení na pevnou linku nebo GSM síť – řada ASTV
Zařízení pro méně aktivní seniory a osoby se zdravotním postižením, žijící ve svých domovech, kde tráví většinu svého času sami.
Služba je navázána na pevnou telefonní linku v bytě uživatele, nebo může být napojena přes samostatnou mobilní – GSM síť
(nutno zřídit si SIM kartu s paušálem, u jednoho z běžných operátorů). Základní sestavu tvoří centrální jednotka , telefonní
přístroj, tísňové tlačítko na ruku nebo na krk a bezpečí uživatele také významně doplňuje pohybové čidlo, které v případě delšího
nepohybu uživatele, v nastaveném časovém rozmezí, vyvolá poplach . Dispečink pomocí automatického hlasového spojení se
zařízením zjišťuje, jestli je uživatel v pořádku nebo jestli se mu něco přihodilo . Pomocí této domácí verze tísňové péče pomůžeme
navíc uživateli zabezpečit jeho byt před vloupáním. Pokud uživatel byt opouští (jde na nákup, odjíždí na víkend, cestuje do lázní),
jednoduše zakóduje a byt je střežen.

ústředna cca 20x15cm

pohybové čidlo

telefonní přístroj

tlačítko na ruku

tlačítko na krk

Domácí tísňová péče ASTV

1) Nákup do osobního vlastnictví uživatele nebo do vlastnictví městské části či obce
o na pevnou linku 10 005 Kč
o na SIM kartu 12 535 Kč

2) Jednorázová úhrada instalace repasovaného zařízení (zařízení zůstává v majetku Života 90 a uživateli je zapůjčeno
na celou dobu poskytování služby )
o 1 500 Kč
3) Zapůjčení zařízení na dobu poskytování služby od spolupracující městské části nebo obce - zdarma
o Městská část Praha 2, 3, 4, 5, 6, 7, 12, 13, 15, 17, Praha Zličín
o České Budějovice
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ------------------Úhrada za službu 400 Kč/měsíc – některé městské části a obce přispívají také na měsíční úhrady

1

b) stacionární zařízení – řada TeleCare
Zařízení pro méně aktivní seniory a osoby se zdravotním postižením, žijící ve svých domovech, kde tráví většinu svého času sami.
Služba je napojena přes samostatnou mobilní – GSM síť (SIM kartu s paušálem dáváme do zařízení automatick y). Základní sestavu
tvoří centrální jednotka spolu s tísňovým tlačítkem na ruku a bezpečí uživatele také významně doplňuje pohybové čidlo, které v
případě delšího nepohybu uživatele, v nastaveném časovém rozmezí, vyvolá poplach . Dále se dá doplnit tlačítko na krk, pevné
tlačítko (ke stálému umístění na zeď) . Dispečink pomocí automatického hlasového spojení se zařízením zjišťuj e, jestli je uživatel
v pořádku nebo jestli se mu něco přihodilo .

Základní sestava domácí
tísňové péče TeleCare
 5 845 Kč


Tlačítko na krk

Tlačítko na zeď

 255 Kč

 200 Kč

Další tlačítko
na ruku
 255 Kč

Další pohybové
čidlo
 363 Kč

Instalace 2 300 Kč

Pořizovací cena pro obce a městské části, které chtějí koncová zařízení nakoupit do svého majetku a uživatelům zapůjčovat na
dobu poskytování služby = od 5 845 Kč vč. DPH (dle jednotlivých komponentů) + cena instalace = 2 300 Kč vč. DPH
Pro zájemce o službu, kteří nespadají pod spolupracující obec nebo městskou část, je jednorázový pořizovací poplatek za základní
sestavu TeleCare 1 500 Kč (dotovaná zařízení).
Úhrada za službu 400 Kč/měsíc - v této paušální úhradě za službu je zahrnuto: zprostředkování neodkladné pomoci v případě
akutního ohrožení života nebo zdraví (24 hodin denně), zprostředkování a realizace výjezdů (Praha, Příbram, České Budějovice) ,
poskytování služby dle individuálních potřeb a přání uživatele (v rámci možností poskytované služby), pravidelné volání uživateli
1x týdně, SIM karta v zařízení, servis zařízení .
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2. Mobilní tísňová péče – TÍSŇOVÝ MOBIL
Hodí se hlavně pro aktivní uživatele v seniorském věku nebo pro osoby se zdravotním postižením.
Aktuálně nabízíme variantu „tísňového mobilu“, tj. mobilní telefon Aligator, typ A8 80, který má
na zadní straně SOS tlačítko, po jehož stisknutí je vyslán popla ch na náš dispečink . Zároveň dojde
ke spojení a komunikaci s operátorkou o nastalé situaci. Tento tísňový mobil má také mnohem
přesnější lokalizaci. Funguje po celé ČR, všude tam, kde je pokrytí signálem zvoleného mobilního
operátora – ať už doma nebo venku.
Navíc, pokud bude zájemce chtít, v rámci poskytování služby zajistíme do mobilního telefonu
SIM kartu s neomezeným paušálem pro volání a SMS zprávy po celé ČR (operátor Vodafone).

Zájemce o službu tísňové péče si od nás zakoupí mobilní telefon Aligát or do osobního vlastnictví ,
za zvýhodněnou kupní cenu – 1 242 Kč (tato cena je vázána na zřízení služby tísňové péče, samostatně mobilní telefony
neprodáváme) 1 a uhradí jednorázový aktivační poplatek 200 Kč (za nastavení telefonu a připojení na pult, uložení SIM karty a
dovoz přístroje) .

Měsíční úhrada za službu – rozlišujeme dvě varianty:
1) 400 Kč/měsíc s vlastní SIM kart ou uživatele s paušálem u libovolného operátora
2) 550 Kč/měsíc se SIM kartou od Života 90 s neomezeným paušálem pro volání a SMS zprávy po celé ČR (operátor Vodafone)

doporučená mal oobchodní cena dodavatele je 1 499 Kč.
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KOMBINACE OBOU ZAŘÍZENÍ - zvýhodněné sloučené měsíční úhrady za domácí a mobilní tísňovou péči
Uživatel může mít obě varianty zařízení zároveň . Zde uvádíme zvýhodněné měsíční úhrady za poskytování služby tísňové péče
prostřednictvím dvou koncových zařízení (domácí + mobilní) .

Pořizovací náklady domácí a mobilní tísňové péče, viz str. 1 , 2 a 3.
Zvýhodněná měsíční úhrada za službu – rozlišujeme dvě varianty:
1) 650 Kč/měsíc s vlastní SIM kartou uživatele s paušálem u libovolného operátora v tísňovém mobilu
2) 750 Kč/měsíc se SIM kartou od Života 90 s neomezeným paušálem pro volání a SMS zprávy po celé ČR (operátor Vodafone)
v tísňovém mobilu
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Úkony požadované uživatelem nebo rodinou

Revize na vlastní žádost
Je možné realizovat jen na
žádost uživatele či osoby
uvedené v kontaktech uživatele
 450 Kč – pakliže se neprojeví
žádná technická závada
(mimo území Prahy jsou
účtovány ještě náklady na
cestovné)

Výjezd na žádost
V případě, kdy není podezření
na krizovou situaci uživatele a
následně se krizová situace
nepotvrdí. Je možné realizovat
jen na žádost uživatele nebo
osoby uvedené v kontaktech
uživatele
 650 Kč
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