X0AT

Pro výběr ceníku klikněte na příslušný nápis na této straně, případně vyberte list

VOZIDLA
Základní balíčky pro vozidla
Pořizovací náklady pro vozidla
Provozní náklady pro vozidla
OSOBY
Pořizovací náklady lokalizace osob
Provozní náklady lokalizace osob
DOMY
Pořizovací náklady domovní alarmy a kamery
Zvýhodněné balíčky domovních alarmů
Provozní náklady domovní alarmy a kamery
Doplňkové služby
Provoz SIM karet, administrace apod.
Ceník pro zákazníky platný od 18.09.2017

1.REX SERVICES, a.s.
Liliová 223
25168 Kamenice u Prahy

volejte zdarma skype: rexservices
tel. 323672580
email: obchod@rex.eu
www.rex.eu

Ceník je platný pro jednotky se SIM kartou uvedenou do provozu po 15.01.2011
Pro již nedodávané jednotky a SIM dodané před 15.01.2011 platí původní ceny bez DPH a aktuální sazba DPH.

1.REX SERVICES, a.s., tel.: 323 672580, obchod@rex.eu

návrat na výběr ceníku
X1A0T

platí od 18.09.2017

REX - jednoduchý výběr služeb pro vozidla podle požadavku zákazníka
Pro výběr služby na míru pokračujte na ceník jednotlivých vozidlových jednotek a služeb pro vozidla, případně zavolejte na naše obchodní oddělení pro radu.
Při objednání balíčku přes e-shop cenové zvýhodnění - měsíc provozu zdarma.
ZÁKLADNÍ PŘEHLED O PROVOZU AUTA
Nejlevnější trvalé sledování - stále k dispozici okamžitá poloha vozidla na mapě a historie poloh
cena bez DPH
náklady pořízení

náklady provoz

popis

1 999 Kč

jednotka REXLINK GV65

cca 1000 Kč

montáž

109 Kč/měsíc

služba dispečink GV

poznámka
alternativa: REXlink EASY (2149Kč) - jednoduchá samomontáž (odpadnou náklady montáže)
samomontáž možná, cena montáže se liší podle dílen, vozidla, umístění atd. obvykle cca 1000Kč
platí se na 6 měsíců dopředu spolu s pořízením jednotky, v ceně gprs přenosy dat v ČR viz služba
dispečink, možný doplatek za případné SMS nebo ruční dotazy na polohu, možno dokoupit data v
zahraničí

Popis služby:
Balíček se skládá z GPS sledovací jednotky a zvýhodněné služby dispečink GV. Službou dispečink se rozumí zasílání pravidelných poloh z každého vozidla v intervalu 1 minuty nebo delším.
Okamžitá poloha vozidel je pak k dispozici na www.rex.eu V ceně jsou i GPRS přenosy v ČR. Je možno vidět pohyb vozu přímo v mapě. Odpadá potřeba ručních dotazů na polohu.

KOMPLETNÍ PŘEHLED O PROVOZU VOZIDLA
Průběžné polohy + vedení knihy jízd
cena bez DPH

popis

náklady pořízení

1 999 Kč
cca 1000 Kč

montáž

náklady provoz

179 Kč/měsíc

kompletní sledování

Popis služby:

jednotka REXLINK GV65

poznámka
alternativa: REXlink EASY (2149Kč) - jednoduchá samomontáž
samomontáž možná, cena montáže se liší podle dílen, vozu, umístění atd. obvykle 1000-1500Kč
ALTERNATIVA: Tracking CZK - včetně roamingu v EU 189 Kč/měsíc

Lokalizační jednotka REXLINK GV65 a služba kompletní sledování. Služba kompletní sledování je kombinace služeb dispečink a kniha jízd. Vozidlo tedy posílá automaticky při pohybu průběžně
polohy obvykle po 1 minutě a zároveň je vytvářena kniha jízd, oboje je dostupné na www.rex.eu V ceně jsou GPRS datové přenosy v ČR.

ZABEZPEČENÍ VOZU ZÁKLADNÍ
Základní zabezpečení proti krádeži s možností dohledání vozu.
cena bez DPH
náklady pořízení

2 499 Kč

popis

poznámka

jednotka REXLINK GV65 PLUS vozidlo musí být vybaveno alarmem s výstupem pro sirénu nebo pager

pokud není, je možno doinstalovat například alarm:
2 999 Kč

autoalarm

CA-340CAN Nestor

1 073 Kč

náklonové čidlo - volitelné

CA-550 ochrana proti odtažení - volitelné

1 006 Kč
detektor rozbití skla
cca od 1000 Kč
montáž
náklady provoz
Popis služby:

99 Kč/měsíc

JA-85B ochrana vnitřního prostoru - volitelné
kombinaci s alarmem cca od 3000 Kč

služba pasivní střežení

Při službě pasivní střežení vozidlo neposílá žádné zprávy ani poplachy na centrálu REX na pult nepřetržitého dohledu. Jednotka sama hlídá odpojení od baterie. Poplachy externího alarmu, které
můžou být vyvolány pomocí dalších doplňkových čidel hlásí jednotka majiteli pomocí SMS. V případě, že majitel zjistí, že mu vozidlo bylo odcizeno, kontaktuje telefonicky operátory nepřetržitého
dohledu REX, kteří v případě potřeby zajistí zásah vedoucí k záchraně vozidla. Pravděpodobnost záchrany vozu je ale nižší než u aktivního střežení a záleží zejména na časové prodlevě od
krádeže. V ceně služby je měsíční paušál SIM karty a komunikace s vozidlem ve výši 20 Kč. V ceně je 5 lokalizací vozidla uživatelem měsíčně. V ceně jsou i technické konzultace a kompletní
správa zařízení, změny programování dle požadavku zákazníka.

ZABEZPEČENÍ AUTA TOP
Nejlepší zabezpečení proti krádeži, vůz aktivně hlásí napadení, je připojen na nepřetržitou službu PCO.
cena bez DPH
náklady pořízení

6 603 Kč
832 Kč
1 157 Kč

náklady provoz
Popis služby:

popis

poznámka

ATHOS REX GPS CA2103 autoalarm GSM/GPS/+CAN
náklonové čidlo

ochrana proti odtažení CA-550

bezdrátové čidlo rozbití skla bezdrátové čidlo rozbití skla - JA185B (volitelně)

cca 4000-6000

montáž

300 Kč/měsíc

služba aktivní střežení

cena montáže se liší podle dílen, vozidla, umístění atd. obvykle 3000 - 6000Kč

Po aktivaci služby aktivní střežení je vozidlo připojeno na pult nepřetržitého dohledu. Veškerá neoprávněná manipulace s vozidlem je automaticky hlášena operátorům, kteří v případě potřeby
zajistí zásah vedoucí k záchraně vozidla. V ceně služby je měsíční paušál SIM karty a komunikace s vozidlem ve výši 50 Kč. Funkčnost zařízení je pravidelně dálkově kontrolována. V ceně jsou i 2
lokalizace do map měsíčně a technické konzultace Služba je certifikována pojišťovnami - získáváte slevu pojistného. V ceně je kompletní správa zařízení, změny programování dle požadavku
zákazníka. Sám zákazník může s vozem komunikovat pomocí SMS a web aplikace.

STRÝČEK - SPÍCÍ GPS LOKALIZAČNÍ JEDNOTKA
Nejlevnější dohledání auta (jistota kdyby se něco stalo - PRO STÝČKA PŘÍHODU)
cena bez DPH
náklady pořízení
náklady provoz
Popis služby:

1 999 Kč

popis

poznámka

jednotka REXLINK GV65

cca 1000 Kč

montáž

10 Kč/měsíc

služba POUZE SIM

samomontáž možná, cena montáže se liší podle dílen, vozidla, umístění atd. obvykle cca 1000Kč

Balíček představuje "spící" levnou lokalizační jednotku s minimálními náklady na provoz.
Jedná se o jednotku REXLINK GV65 doplněnou o službu POUZE SIM. Služba POUZE SIM poskytuje SIM kartu s minimálním paušálem, vhodnou pro malý objem komunikace. Objekt je možno
lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru rex.eu. SIM je paušální, lokalizační a má aktivován roaming. Při zřízení služby je účtován vratný depozit 500 Kč+DPH a provoz od
instalace. Další provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po dosažení částky 500 Kč + DPH. V ceně nejsou žádné další služby. Smlouvu pro tuto službu je možné bez poplatku uzavřít
pouze online. Při uzavření jiným způsobem (formulář WORD, tištěný formulář) je účtovan zřizovací poplatek 200 Kč. Funkčnost zařízení musí pravidelně kontrolovat zákazník. Ve voze je umístěna
lokalizační jednotka, která standardně nic nedělá. V případě potřeby je možné vozidlo lokalizovat z www.rex.eu

LOKALIZACE NA BATERIE
Bateriová lokalizační jednotka pro auto/loď /stroj/cennost - bez nutnosti jakéhokoli připojování
cena bez DPH
popis
poznámka
náklady pořízení
2 884 Kč
jednotka REXLINK battery bateriová GPS jednotka s výdrží až rok
0 Kč
montáž
pouze uložíte jednotku kam potřebujete
náklady provoz
99 Kč/měsíc
dohled REXlink Battery
Dohled REXlink Battery. Vozidlo posílá průběžně polohy dle vybraného nastavení. V ceně jsou GPRS datové přenosy v ČR, kontrola zda jednotka komunikuje, upozornění při nízké úrovni baterie a
Popis služby:
základní asistence v případě nahlášení krádeže sledovaného vozidla či stroje. Četnosti zasílání a výdrže baterie - jednou za 12 hod. - 12 měsíců; jednou za 6 hod. - 6 měsíců; jednou za 3 hod. - 3
měsíce; jednou za 1 hod. - 1 měsíc

LOKALIZACE DO ZÁSUVKY OBD2
Lokalizační jednotka do servisní zásuvky
cena bez DPH
popis
poznámka
náklady pořízení
2 699 Kč
jednotka REXLINK OBD2 pouze zastrčíte lokátor do OBD2 zásuvky a hned vidíte v počítači polohy
0 Kč
montáž
OBD2 zásuvku mají všechna běžná auta
náklady provoz
109 Kč
služba dispečink GV
Balíček se skládá z GPS sledovací jednotky a zvýhodněné služby dispečink GV. Službou dispečink se rozumí zasílání pravidelných poloh z každého vozidla v intervalu 1 minuty nebo delším.
Popis služby:
Okamžitá poloha vozidel je pak k dispozici na www.rex.eu V ceně jsou i GPRS přenosy v ČR. Je možno vidět pohyb vozu přímo v mapě. Odpadá potřeba ručních dotazů na polohu.

návrat na výběr ceníku 1.REX SERVICES, a.s., tel.: 323 672580, obchod@rex.eu

platí od 18.09.2017

X2A0T

REX - ceník pořízení a montáže vozidlových jednotek - konečný zákazník
Vozidlové jednotky
jednotky pro aktivní zabezpečení, lokalizaci a kompletní sledování

ATHOS REX GPS
CA2103

autoalarm s GSM přenosem, GPS lokalizací a čtením CAN sběrnice - antény
GSM a GPS, záložní baterie, aktivovaná paušální lokalizační SIM, siréna,
montážní materiál, včetně aktivace do systému

REXLINK GV65 PLUS
+ EXTERNÍ ALARM

autoalarm s GSM přenosem a GPS lokalizací - antény GSM a GPS INTERNÍ,
záložní baterie INT., aktivovaná paušální lokalizační SIM, montážní materiál,
včetně aktivace do systému - EXTERNÍ ALARM NENÍ SOUČÁSTÍ DODÁVKY
- viz. Volitelné příslušenství

DPH

21%

bez DPH

6 603

s DPH

7 990

lokalizace, pouze SIM
aktivní střežení GPS
komplet. sled 179 / sezona

21%

2 499

3 024

jednotky pro lokalizaci, kompletní sledování nebo pasivní střežení
REXLINK GV65
REXLINK GV65 PLUS
REXLINK OBD2

REXLINK EASY

lokalizační jednotka, anténa GSM a GPS interní, bez záložní baterie,
aktivovaná paušální lokalizační SIM, včetně aktivace do systému, široké
možnosti příslušenství
lokalizační jednotka, anténa GSM a GPS interní, se záložní baterií,
aktivovaná paušální lokalizační SIM, včetně aktivace do systému, široké
možnosti příslušenství
lokalizační jednotka, anténa GSM a GPS interní, se záložní baterií,
aktivovaná paušální lokalizační SIM, včetně aktivace do systému, bez
montáže

NOVINKA! lokalizační jednotka - samomontáž na
akumulátor vozu, anténa GSM a GPS interní, záložní baterie,
aktivovaná paušální lokalizační SIM, včetně aktivace do
systému

21%

1 999

2 419

21%

2 499

3 024

21%

2 699

3 266

kompletní sl., dispečink GV,
pasivní střežení, lokalizace,
pouze sim,trackingCZK

21%

2 149

2 600

21%

2 884

3 490

REXlink Battery /
vodotěsný
Jablotron CU-07A

lokalizační jednotka, anténa GSM a GPS integrovaná, aktivovaná paušální
lokalizační SIM, včetně aktivace do systému

21%

3 715

4 495

Jablotron CU-08

lokalizační jednotka, anténa GSM a GPS integrovaná, aktivovaná paušální
lokalizační SIM, včetně aktivace do systému

21%

4 957

5 998

DPH

bez DPH

s DPH

21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%
21%

1073
1094
755
1157
612
469
1260
249
50
257
289
149
2 999
412
247
379

1298
1324
914
1400
741
567
1525
301
61
311
350
180
3 629
499
299
459

Volitelné příslušenství
náklonové čidlo - ochrana proti odtažení CA-550
bezdrátové čidlo PIR - JA185P
bezdrátové magnetické čidlo - JA183M
bezdrátové čidlo rozbití skla pro - JA185B
náhr. dálkový ovladač - JA182J (2tl.)
náhr. dálk. ovladač - JA186JK (4tl, dual)
čidlo havárie - GT933
k REXLINK GV65
imobilizační relé s kabeláží
přepínač (základní provedení pro služební/soukr.)
Čtečka dallas čipu
externí anténa GPS
dallas čip
autoalarm CA-340CAN Nestor
K Battery vodotěsná sada upevňovacích magnetů
K Batt + Batt vodotěs. battery pack
K REXlink OBD2
prodlužovací kabel

Montáž - doporučené ceny
ATHOS CA2103 - montáž (cena dle typu vozu, rozsahu montáže atd.)
REXLINK, CU (cena dle typu vozu, rozsahu montáže atd.) - samoinstalace možná
REXlink Battery + REXlink OBD2

pasivní střežení GPS
lokalizace, pouze SIM
kompletní sl., dispečink GV,
pasivní střežení, lokalizace,
pouze sim,trackingCZK
kompletní sl., dispečink GV,
pasivní střežení, lokalizace,
pouze sim,trackingCZK
kompletní sl., dispečink GV,
pasivní střežení, lokalizace,
pouze sim,trackingCZK

bezdrátová bateriová lokalizační jednotka, anténa GSM a GPS integrovaná,
aktivovaná paušální lokalizační SIM, včetně aktivace do systému, baterie
CR123A

k CA2103

možné služby
aktivní střežení GPS
komplet. sled. 179 / sezona
pasivní střežení GPS

Cca 4 000-6 000
cca od 1000
obvykle samoinstalace

Dohled REXlink Battery
kompletní sl., dispečink GV,
pasivní střežení, lokalizace,
pouze sim
kompletní sl., dispečink GV,
pasivní střežení, lokalizace,
pouze sim

návrat na výběr ceníku
X3A0T

1.REX SERVICES, a.s., tel.: 323 672580, obchod@rex.eu
platí od 18.09.2017

REX - ceny poskytovaných služeb pro vozidla, stroje apod.
Pro jednoduchost můžete využít nabídky umístěné na listu balíčky.
Pro výběr vhodné služby doporučujeme Průvodce zájemce o střežení a sledování provozu vozidla, který naleznete na www.rex.eu
Aktivní střežení (auto Vám hlídá naše nepřetržitá služba, auto hlásí aktivně na PCO napadení, kontrolu atd.)
Kč měsíčně bez DPH Kč měsíčně s DPH poskytováno s jednotkou

aktivní střežení GPS 300

300

363

CA1803/2103,REX+alarm

popis
služby
viz.1

působnost
EVROPA

Pasivní střežení (když majitel zjistí odcizení, vozidlo dohledáme a vrátíme pokud je to ještě možné)
Kč měsíčně bez DPH Kč měsíčně s DPH poskytováno s jednotkou

pasivní střežení

99

120

CA1803/2103,CU,REXL.

popis
služby
viz.2

působnost
Evropa

Kombinované služby : auto Vám hlídáme proti krádeži a navíc máte kompletní přehled o jeho pohybu
aktivní střežení GPS + kompletní sledování
pasivní střežení GPS + kompletní sledování

400
250

484
303

CA1803/2103,REX+alarm
CA1803/2103,CU,REXL.

viz.1,5,8
viz.2,5,8

Služby lokalizační a sledovací (máte přehled, kde se vozidlo pohybuje/pohybovalo, ale není napojeno na hlídání)

Kč měsíčně bez DPH Kč měsíčně s DPH poskytováno s jednotkou

popis
služby

ruční dotazy

trvalý
GPS v ceně
okamžitý
ks/cena Kč za
přenos poloh další

kompletní sledování GPS 179

179

217

CU/REXLINK/CA2103

viz.3,5,8

ano

2/5 Kč

dispečink GV
tracking CZK

109
189

132
229

REXLINK/CA2103
REXLINK

viz.6,8
viz.12

ano
novinka

0/5 Kč
X/X

50
10

61
12

ne
ne

2/5 Kč
0/10 Kč

lokalizace
POUZE SIM

všechny
všechny

viz.3
viz.4

Zvláštní služby (pro speciální skupiny objektů)
Kč měsíčně bez DPH Kč měsíčně s DPH poskytováno s jednotkou

aktivní střežení motorka
kompletní sledování sezóna
dohled REXlink Battery

200

242

199/20
99

241/24
120

popis
služby

CA2103, REX+alarm

viz.10,8

2/5 Kč

všechny GPS

viz.11,8
viz.9,8

2/5 Kč
X/X

REXlink Battery

1/ Po aktivaci služby aktivní střežení je vozidlo připojeno na pult nepřetržitého dohledu. Veškerá neoprávněná manipulace s vozidlem je automaticky hlášena operátorům, kteří v
případě potřeby zajistí zásah vedoucí k záchraně vozidla. V ceně služby je měsíční paušál SIM karty a komunikace s vozidlem ve výši 50 Kč pro GPS verzi. Funkčnost zařízení je
pravidelně dálkově kontrolována. V ceně jsou i 2 lokalizace do map měsíčně a technické konzultace Služba je certifikována pojišťovnami - získáváte slevu pojistného. V ceně je
kompletní správa zařízení, změny programování dle požadavku zákazníka, technická podpora. Kód pro nastavení jednotky zná pouze centrála REX. GPRS komunikace s PCO je v
ceně paušálu. Paušál se účtuje se ročně předem, případný nadměrný provoz po dosažení 500 Kč nebo s dalším rokem.
2/ Při službě pasivní střežení vozidlo neposílá žádné zprávy ani poplachy na centrálu REX na pult nepřetržitého dohledu. Podle typu zařízení může vozidlo posílat poplachy majiteli. V
případě, že majitel zjistí, že mu vozidlo bylo odcizeno, kontaktuje telefonicky operátory nepřetržitého dohledu REX, kteří v případě potřeby zajistí zásah vedoucí k záchraně
vozidla.Pravděpodobnost záchrany vozu je ale nižší než u aktivního střežení a záleží zejména na časové prodlevě od krádeže. V ceně služby je měsíční paušál SIM karty a
komunikace s vozidlem ve výši 20 Kč. V ceně je 5 lokalizací do map měsíčně, technické konzultace a kompletní správa zařízení, změny programování dle požadavku zákazníka. Kódy
pro nastavení zařízení zná dle volby zákazníka centrála REX nebo i zákazník (nesmí jej změnit). Funkčnost zařízení musí pravidelně kontrolovat zákazník. Paušál se účtuje ročně
předem, případný nadměrný provoz po dosažení 500 Kč nebo s dalším rokem.
3/ Po aktivaci služby lokalizace je objekt možno lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru rex.eu. Případné poplachy z objektu jsou přenášeny pouze k zákazníkovi.
Pro službu je poskytována SIM karta systému REX, která je paušální, lokalizační a má aktivován roaming. Při zřízení služby je účtován vratný depozit 500 Kč+DPH a provoz od
instalace. Další provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po dosažení částky 500 Kč + DPH. V ceně jsou i technické konzultace a kompletní správa zařízení, změny
programování dle požadavku zákazníka. Kód pro nastavení jednotky zná dle volby zákazníka centrála REX, zákazník nebo oba. Technická podpora telefonem i e-mailem v ceně.
Funkčnost zařízení musí pravidelně kontrolovat zákazník. Podpora PCO není v ceně a není poskytována.
4/ Služba POUZE SIM poskytuje SIM kartu s minimálním paušálem, vhodné pro malý objem komunikace. Objekt je možno lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru
rex.eu. Případné poplachy z objektu jsou přenášeny pouze k zákazníkovi. SIM je paušální, lokalizační a má aktivován roaming. Při zřízení služby je účtován vratný depozit 500
Kč+DPH a provoz od instalace. Další provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po dosažení částky 500 Kč + DPH. V ceně nejsou žádné další služby. Změny programování
si musí zákazník provádět sám nebo ve spolupráci s montážní dílnou. Master kód zná pouze zákazník. Smlouvu pro tuto službu je možné bez poplatku uzavřít pouze online. Při
uzavření jiným způsobem (formulář WORD, tištěný formulář) je účtovan zřizovací poplatek 200 Kč. Technická podpora je poskytována bezplatně e-mailem. Telefonická podpora je
zpoplatněna dle ceníku. Funkčnost zařízení musí pravidelně kontrolovat zákazník. Podpora PCO není v ceně a není poskytována.
5/ Služba kompletní sledování znamená, že vozidlo zasílá průběžně informace o své poloze a zároveň je vytvářena kniha jízd. Na serveru www.rex.eu máte tedy k dispozici
okamžitou polohu pohybujícího se vozidla včetně historie na záložce mapa (obvykle se posílá každou minutu). Po dokončení jízd je pak vytvářena elektronická kniha jízd, to znamená
vedení přehledu o pohybu vozidla na www.rex.eu Kniha uvádí časy startů a zastávek, délky tras, rychlosti a další údaje. Cesty je možno animovaně zobrazit do map. V ceně jsou
GPRS datové přenosy v ČR. Přenosy dat v zahraničí je možno aktivovat viz. List dodatkové služby. Bez aktivace datového roamingu jsou při pohybu v zahraničí polohy ukládány do
paměti jednotky a vyčteny po návratu do ČR. Kapacita paměti se liší podle typu jednotek. V ceně kontrola přítomnosti knihy jízd. Podmínky roamingu viz. dodatkové služby. Podpora
PCO není v ceně a není poskytována.
6/ Službou dispečink se rozumí zasílání pravidelných poloh z každého vozidla v intervalu 1 minuty nebo delším. Okamžitá poloha vozidel je pak k dispozici na mapě na www.rex.eu, a
to včetně historie a možnosti animace. V ceně jsou datové GPRS přenosy v ČR. Přenosy dat v zahraničí je možno aktivovat viz. List dodatkové služby. Odpadá potřeba ručních dotazů
na polohu. Kniha jízd není součástí služby. Podpora PCO není v ceně a není poskytována.
8/ Provoz v zahraničí (roaming) - pro průběžné polohy v zahraničí je třeba aktivovat datový roaming - viz. List dodatkové služby
9/ Služba dohled REXlink battery je určena pro speciální bateriové jednotky. Vozidlo tedy posílá průběžně polohy dle vybraného nastavení. V ceně jsou GPRS datové přenosy v ČR,
kontrola zda jednotka komunikuje, upozornění při nízké úrovni baterie a základní asistence v případě nahlášení krádeže sledovaného vozidla či stroje. Četnosti zasílání a výdrže
baterie - jednou za 12 hod. - 12 měsíců; jednou za 6 hod. - 6 měsíců; jednou za 3 hod. - 3 měsíce; jednou za 1 hod. - 1 měsíc
10/ Služba aktivní střežení motorka je obdobou aktivního střežení viz.1 a je určena pouze pro vozidla, která se používají jen sezónně (motorky, karavany,lodě a pod.).
11/ Služba kompletní sledování sezóna je obdobou kompletního sledování viz.5 a je určena pouze pro vozidla, která se používají jen sezónně (stavební stroje, čtyřkolky, motorky,
sněžné rolby, karavany, lodě a pod.). Pokud se objekt v měsíci pohybuje, jednotka posílá polohy a vytváří knihu jízd. Cena za aktivní měsíc je 199 Kč/měsíc (bez DPH). Pokud se
objekt v měsíci nepohybuje, jednotka spí a neposílá polohy. Lze si vyžádat polohu (10 Kč/poloha bez DPH). Cena za neaktivní měsíc je 20 Kč/měsíc (bez DPH). Přechod z aktivního
do neaktivního módu a naopak je plně automatický.
12/ Služba Tracking CZK je určena pro vozidla, která se pohybují často v EU. V ceně je datový přenos z celé EU - viz seznam zemí. Vyžaduje jinou SIM kartu než ostatní služby nutno specielně objednat!! SMS se standardně nepřenášejí, pokud jsou vyjímečně povoleny, pak je cena 3Kč + DPH za SMS. Mimo EU se jednotka nepřipojí.

návrat na výběr ceníku
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1.REX SERVICES, a.s., tel.: 323 672580, obchod@rex.eu
platí od 18.09.2017

REX - ceník pořízení lokalizačních jednotek osob/cenností/zvířat
Přesná satelitní lokalizace GPS
bez DPH

s DPH

REXpersonal GL300 - lokalizátor s SOS tlačítkem
REXpersonal GL300 voděodolný lokátor je
vhodý zejména pro GPS lokalizaci dětí,
sportovců, starších a handicapovaných osob či
zaměstnanců nebo domácích mazlíčků. Výdrž
v pohotovostním režimu až 7 dní. Nouzová
SOS komunikace, hlídání opuštění oblasti.
Vhodné pro trvalou i občasnou lokalizaci,
dodávka včetně SIM karty. Okamžité polohy
si zobrazíte na www.rex.eu včetně historie.

možné služby
trvalé sledování GPS
lokalizace GPS

2884

3490

bez DPH

s DPH

2884

3490

bez DPH

s DPH

2884

3490

REXlink Battery / Battery vodotěsný

pouze SIM

možné služby
dohled REXlink Battery

REXlink Battery je bateriový lokalizátor s
výdrží na jedny baterie až jeden rok podle
frekvence hlášení polohy. Používá se zejména
k ochraně a lokalizaci cenných věcí, do
vozidel, strojů nebo přepravních kontejnerů,
kde není možno se připojit k vnitřnímu zdroji
napětí. Bez potřeby instalace. Jednotka je
napájena pomocí packu CR123A lithiových
baterií.

REXbike - kompletní bezpečnost pro cyklisty
Celoevropský systém pro zabezpečení kola
proti krádeži, Bike eCall - automatické
zavolání pomoci při nehodě a záznam tras.
Dodává se s aplikací pro mobilní telefon (iOS
a Android), součástí je SIM s celoevropským
provozem. V režimu zabezpečení ihned
vyhlásí poplach při pohybu kola. V režimu
jízda zavolá pomoc při nehodě. (Košík není
součástí dodávky)

REXtracking Android sledovací aplikace
Android telefony

Aplikace pro váš mobilní telefon s OS Android
umožní přesnou GPS lokalizaci do serveru
REX. Vhodné pro trvalé sledování i lokalizaci
na dotaz.

REXbike

zaváděcí cena

bez DPH

1

s DPH

1

Přibližná lokalizace GSM
mobilní telefony

Pro lokalizaci pomocí GSM sítě je možno použít běžné mobilní telefony. Telefon
můžete použít svůj, případně jej můžeme dodat dle vašeho výběru. Telefon je
možno použít i pro běžná volání. Nabízíme i výhodné tarify viz. služba s
Mobilem v bezpečí.

Příslušenství lokalizátorů
Magnetický držák jednotky GL200/GL300
Plastové pouzdro s extra silnými magnety pro
přichycení lokalizační jednotky k
magnetickému povrchu.

Pouzdro pro GL200/GL300
Ochranné pouzdro s možností uchycení
lokalizační jednotky na opasek, obojek apod.
měkké průhledné
pevné kožené

magnety pro Battery vodotěsná
baterie pack pro Battery (3xCR123)
nabíječka do auta pro GL300/REXbike

možné služby

bez DPH

s DPH

412

499

bez DPH

s DPH

124
248

150
300

412
247
289

499
299
350

možné služby
trvalé sledování
lokalizace GPS

návrat na výběr ceníku
X5A0T

1.REX SERVICES, a.s., tel.: 323 672 580, obchod@rex.eu

REX - ceny poskytovaných služeb pro lokalizaci osob/cenností/zvířat
služby se SIM kartou REX

cena měsíčně Kč bez poskytováno s
DPH
jednotkou

pouze SIM (viz.2)

10,-

GL200/GL300

lokalizace GPS (viz.1)

50,-

GL200/GL300

trvalé sledování mobilu GSM poloha po 5 min (viz.3)

149,-

trvalé sledování GPS (viz.3)

179,-

libovolný telefon
GL200/GL300

služby s vlastní SIM zákazníka

cena měsíčně Kč bez poskytováno s
jednotkou
DPH

lokalizace GSM (poloha na dotaz) (viz.4)

50,-

libovolný telefon

lokalizace GPS (s REXtracking Android) (viz.4)

50,-

telefon s OS Android

trvalé sledování mobilu GSM (poloha po 5 min.) (viz.3)

149,-

libovolný telefon

trvalé sledování GPS (s REXtracking Android) (viz.3)

149,-

telefon s OS Android

služba S mobilem v bezpečí (viz.5)
S lokalizací na dotaz
Ceny Kč bez DPH

S MOBILEM
V BEZPEČÍ 49

S MOBILEM
V BEZPEČÍ 399

49,-

399,-

měsíční paušální poplatek
počet volných minut volání v tuzemsku

0

počet SMS zdarma v tuzemsku

0

BEZ LIMITU

rozšíření služby na trvalé sledování
měsíční paušální příplatek/polohy po 5 minutách

100.-

rozšíření služby – GPRS data 7) měsíční paušál
objem dat do 150 MB

66,-

objem dat do 400 MB

99,-

objem dat do 1,5 GB

124,-

objem dat do 3 GB

207,-

objem dat do 10 GB

430,-

Další služby – cena za min/jednotku bez DPH
dotaz na polohu telefonu přes REX web

5,-

5,-

dotaz na polohu telefonu voláním operátorovi

50,-

50,-

volání v rámci uživatelů tarifu

ZDARMA

ZDARMA

volání do všech sítí v ČR

1 Kč/min

ZDARMA

SMS do všech sítí v ČR

1,00

ZDARMA

MMS

5,00

5,00

20 Kč/min

20 Kč/min

300 Kč/měsíc

300 Kč / měsíc

30,-

30,-

volání na asistenční linku REX
připojení na bezpečnostní linku REX
zaslání tištěné faktury poštou
ostatní neuvedené telekomunikační služby
ostatní neuvedené služby systému REX

REXbike pro cyklisty
REXbike viz.8

dle aktuálního ceníku T-Mobile CZ (viz.6)
dle ceníku REX list doplňkové služby

cena měsíčně Kč bez poskytováno s
DPH
jednotkou
83
REXbike

1/ Po aktivaci služby lokalizace je objekt možno lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru rex.eu. Pro službu je poskytována SIM karta systému REX, která je
paušální a lokalizační. Při zřízení služby je účtován vratný depozit 500 Kč+DPH a provoz od instalace. Další provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po dosažení částky
500 Kč + DPH. V ceně je paušál SIM karty a 2 lokalizace do map měsíčně. Další určení polohy se řídí ceníkem. Pro případné hovory přes SIM kartu platí ceník uvedený na listě
doplňkové služby.
2/ Služba POUZE SIM poskytuje SIM kartu s minimálním paušálem, vhodné pro malý objem komunikace. Objekt je možno lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru
rex.eu. SIM je paušální a lokalizační. Při zřízení služby je účtován vratný depozit 500 Kč+DPH a provoz od instalace. Další provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po
dosažení částky 500 Kč + DPH. V ceně nejsou žádné další služby. Lokalizace do map a případný provoz SIM jsou účtovány podle ceníku na listě doplňkové služby. Smlouvu pro tuto
službu je možné bez poplatku uzavřít pouze online. Při uzavření jiným způsobem (formulář WORD, tištěný formulář) je účtován zřizovací poplatek 200 Kč. Technická podpora je
poskytována bezplatně e-mailem. Telefonická podpora je zpoplatněna dle ceníku.
3/ Služba trvalé sledování znamená, že jednotka/telefon zasílá průběžně informace o své poloze. Na serveru www.rex.eu máte tedy k dispozici okamžitou polohu včetně historie na
záložce mapa (pro GPS se obvykle posílá každou minutu při pohybu, pro GSM max 1x za 5 minut). Cesty je možno animovaně zobrazit do map. U služby se SIM kartou REX jsou pro
GPS v ceně GPRS datové přenosy v ČR. Přenosy dat v zahraničí je možno připlatit. Případné ručně vyžádané polohy nebo jiný provoz na SIM kartě je účtován podle ceníku na listě
doplňkové služby. Pro trvalé sledování GSM je nutná SIM v síti TMCZ, polohy jsou méně přesné. Pro službu s APP REXtracking Android musí zákazník instalovat aplikaci, která je
poskytována zdarma.
4) Po aktivaci služby lokalizace s vlastní SIM zákazníka je osoby možno lokalizovat do mapových podkladů na internetovém serveru www.rex.eu. V ceně služby jsou dvě lokalizace
měsíčně, další určení polohy se řídí ceníkem - list doplňkové služby. Pro GSM lokalizaci musí být SIM karta v síti T-Mobile (můžeme zařídit migraci). Přesnost lokalizace je nižší než u
GPS. Pro GPS lokalizaci může být operátor libovolný, ale musí jít o telefon s OS Android a zákazník musí mít instalovánu aplikaci, která je poskytována zdarma.
5) Služba S mobilem v bezpečí umožňuje zjištění polohy mobilního telefonu GSM nebo GPS a navíc umožňuje klasické volání a další telekomunikační služby. Poskytovatelem
telekomunikačních služeb je T-Mobile. Pro službu je poskytována SIM karta systému REX. Po aktivaci služby je poloha telefonu zasílána do mapových podkladů na internetovém
serveru rex.eu a to buď na dotaz nebo trvale (podle nastavení služby a možností zařízení). Přístup na internetový server rex.eu, prohlížení došlých poloh, zobrazení vybraných
časových intervalů a možnost jednoduchého nastavení uživatelského profilu je obsaženo v ceně. Při zřízení služby je účtován vratný depozit ve výši maximální předpokládané měsíční
útraty, minimálně však 500 Kč+DPH. Další provoz SIM karty a měsíční paušál je účtován vždy po dosažení částky 200Kč + DPH. V ceně je paušál SIM karty a 2 lokalizace měsíčně.
Další určení polohy se řídí ceníkem. Pro hovory přes SIM kartu platí uvedený ceník.
6) ceník T-Mobile CZ pro firemní zákazníky s rámcovou smlouvou viz. www.t-mobile.cz Služby volání na barevné linky, m-platba a premium SMS jsou neaktivní a nelze je v rámci
tohoto tarifu aktivovat.
7) Po překročení stanovené hranice objemu dat je uplatněno FUP. To znamená, že data běží dále ale velmi nízkou rychlostí.
8) Služby fungují s bezplatně dodávanou aplikací pro mobilní telefon (iOS a Android). V ceně datový provoz SIM v celé EU pro jízdní kolo. Při detekci jiného použití se karta automaticky
zablokuje. Poskytuje průběžné polohy kola při pohybu, službu poplachu při krádeži a bike e-call (automatické zavolání pomoci při nehodě). Službu je možno přerušit až na 6 měsíců.
Poplatek za přerušení je 100 Kč včetně DPH.

návrat na výběr ceníku
X6A0T

platí od 18.09.2017

REX - nabídka domácích alarmů s GSM přenosem událostí
Profesionální " velká řešení" alarmu
REXhome - kompexní systém zabezpečení a chytrého domu
Profesionální řešení - certifikát ČSN EN 50131-1 do stupně 2 - nízká a střední rizika - splňuje podmínky pojišťoven.
Používá bezdrátovou komunikaci (ZigBee a RF F1), GSM/3G komunikátor. Komunikace na PCO i na mobil a e-mail
uživatele. Zabezpečovací i ovládací prvky automatizace jsou bezdrátové. Jednoduchá instalace - možnost využití
přednastavených zvýhodněných sad a samoinstalaci. Široký sortiment detektorů. Možnost využití služeb PCO i
samostřežení. Obrazová kontrola příčiny poplachu. Ovládání možné i z mobilu nebo PC.
Až 40 bezdrátových periferií, Až 6 periferií s kamerou, Až 20 schémat a 10 scénářů automatizace, 10
uživatelských kódů + 5 speciálních, záložní akumulátor 16-26hodin, napájení 9V 1A nebo 12V 1A, Plné nebo
částečné zajištění, rozměry 260 X 176 X 30 mm, Dosah RF F1 až 2km, Komunikační frekvence: RF F1 868MHz,
ZigBee 2,4GHz, 3G 2100/1900/1800/1700/850/800/2600/900 MHz, Siréna 95db/m, Pracovní teplota -10°C až
45°C

KOMUNIKACE: GSM/GPRS/3G
MONTÁŽ: speciálně vyškolený technik / samomontáž (úspora v řádu tisíců Kč)
CENA: viz zvýhodněné připravené balíčky, kompletní kalkulace možná na www.rexhome.cz

Zabezpečení rodinného domu od 9499 Kč

Jablotron OASIS, JA-100
Profesionální řešení - certifikát ČSN EN 50131-1 do stupně 2 - nízká a střední rizika - splňuje podmínky pojišťoven.
Až 50 prvků, bezdrátové i drátové komponenty, GSM/tel/LAN komunikace. Možno připojit na PCO. Podpora RFID, 2
sektory, 2 stupně částečného zajištění. Přenos fotografií z kamerových detektorů. Ovládání klávesnící, RFID, dálk.
ovladačem, SMS, internet rozhraní. Vždy nutná profesionální konfigurace i montáž.

KOMUNIKACE: GSM/TEL/LAN
MONTÁŽ: Vždy jen speciálně vyškolený technik
CENA: vždy se dělá návrh a kalkulace podle objektu,

Zabezpečení rodinného domu cca 25 až 30 tis

GSM kamerový dohled a zabezpečovací ústředna v jednom

POPIS: EYE-02
Kamera s integrovanou poplachovou ústřednou. Snadná instalace a ovládání, okamžitá informace na mobilní
telefon - MMS, SMS, volání, PIR detektor pohybu, detekce pohybu v obraze, detektor tříštění skla, zabudovaný
mikrofon pro vzdálený odposlech, infračervené noční vidění, aktivace pohybem, zvukem, externím detektorem,
atd., USB připojení k PC, kompatibilní s profesionálními detektory, webový portál, zasílání e-mailů - zprávy a
ovládání z libovolného PC, možnost napojení na pult centrální ochrany

MONTÁŽ: samomontáž možná - připravené profily
CENA: 7100 Kč bez DPH
REXeye 3G/WIFI kamerový dohled s vysokým rozlišením

Kč bez DPH

Bezpečnostní kamery nové generace podporující přenos obrazu přes Wifi/3G/GSM nebo ethernet. Jednoduchá
instalace i obsluha.
Možnost sledovat aktuální dění pomocí aplikace na iPhone, iPad, Android nebo PC. Vysoké rozlišení 1280x720 a
vysoký počet snímků 30 fps. Noční vidění s dosahem až 12m. Detekce pohybu. Možnost ukládat video na SD kartu
nebo na server – stále nebo jako reakci na detekci pohybu + časový rozvrh (např. narušení pouze mimo pracovní
dobu). Velmi jednoduchá instalace Plug and Play. Až 16 uživatelů najednou může sledovat přenos. Venkovní
varianta se stupněm krytí IP66

Nabídku Vám vypracujeme na dotaz.

platí od 18.09.2017
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REXhome - balíčky domovních alarmů se zvýhodněnou cenou

Pro návrh domovního alarmu a domácí automatizace na míru navštivte web www.rexhome.cz, případně kontaktujte naše obchodní oddělení.
Název a určení

Komponenty

Typ

Množství Cena ks

Balíček je určený pro uživatele, kteří chtějí střežit svůj majetek jedním
detektorem pohybu a přitom chtějí vidět, co vedlo k poplachu. Vhodné
pro chaty, obytné vozy, hausbóty nebo menší byty.

MZ-3W
RC 15/16
VST-852

ústředna
dálkový ovladač
PIR s kamerou

1
1
1

REXhome Zabezpečení chaty s přenosem obrazu

6 611,00 Kč
578,00 Kč
3 305,00 Kč

Standartní cena za komponenty
Zvýhodněná cena balíčku

10 494,00 Kč

MZ-3W
RC 15/16
IR-29

ústředna
dálkový ovladač
PIR

1
2
3

6 611,00 Kč
578,00 Kč
908,00 Kč

Standartní cena za komponenty
Zvýhodněná cena balíčku

9 499,00 Kč

MZ-3W
RC 15/16
VST-852
IR-29

ústředna
dálkový ovladač
PIR s kamerou
PIR

1
2
1
2

6 611,00 Kč
578,00 Kč
3 305,00 Kč
908,00 Kč

Standartní cena za komponenty
Zvýhodněná cena balíčku

12 888,00 Kč

MZ-3W
KP-23
IR-29
DC-18
VST-852
SD-8

ústředna
Klávesnice
PIR
Detektor otevření
PIR s kamerou
Kouřový sensor

1
1
5
1
1
1

6 611,00 Kč
1 652,00 Kč
908,00 Kč
826,00 Kč
3 305,00 Kč
1 321,00 Kč

Standartní cena za komponenty
Zvýhodněná cena balíčku

18 255,00 Kč

MZ-3W
KP-23
IR-29
DC-18
PSM-29ZB
TS-29ZB
SD-8
VST-852

ústředna
Klávesnice
PIR
Detektor otevření
Spínaná zásuvka
Teploměr
Kouřový sensor
PIR s kamerou

1
1
5
1
2
1
1
1

6 611,00 Kč
1 652,00 Kč
908,00 Kč
826,00 Kč
1 652,00 Kč
1 321,00 Kč
1 321,00 Kč
3 305,00 Kč

Standartní cena za komponenty
Zvýhodněná cena balíčku
REXhome Malá sada domácí automatizace

Balíček je určený pro uživatele, kteří chtějí pouze funkce chytrého domu. MZ-3W
Vzdálené ovládání spotřebičů (topení, klimatizace, světla atd.) a kontrola PSM-29ZB
TS-29ZB
teploty.

Balíček je určený pro uživatele, kteří chtějí zajistit bezpečí svým blízkým a MZ-3W
RC 15/16
zároveň střežit prostor v jejich nepřítomnosti. Vhodné především pro
VST-852
bezpečí seniorů nebo handicapovaných.
WTRQ

Standartní cena za komponenty
Zvýhodněná cena balíčku

6 611,00 Kč
1 652,00 Kč
4 540,00 Kč
826,00 Kč
3 304,00 Kč
1 321,00 Kč
1 321,00 Kč
3 305,00 Kč
22 880,00 Kč

19 999,00 Kč
ústředna
Spínaná zásuvka
Teploměr

1
2
1

6 611,00 Kč
1 652,00 Kč
1 321,00 Kč

Standartní cena za komponenty
Zvýhodněná cena balíčku
REXhome Dálkový dohled nad domácností

6 611,00 Kč
1 652,00 Kč
4 540,00 Kč
826,00 Kč
3 305,00 Kč
1 321,00 Kč

16 499,00 Kč

REXhome Zabezpečení domu s domácí automatizací

Balíček je určený pro uživatele, kteří chtějí základní zastřežení svého
domu a zároveň využít funkcí inteligentního domu. Vzdálené ovládání
spotřebičů (topení, klimatizace, světla atd.) a kontrola teploty.

6 611,00 Kč
1 156,00 Kč
3 305,00 Kč
1 816,00 Kč

11 499,00 Kč

REXhome Zabezpečení většího domu

Balíček je určený pro uživatele, kteří chtějí kvalitní zabezpečení
rodinného domu. Doporučujeme pro větší domy, firmy, sklady, vetší
obchody, vily nebo velké byty.

6 611,00 Kč
1 156,00 Kč
2 724,00 Kč
10 491,00 Kč

REXhome Zabezpečení domu s obrazovou kontrolou

Balíček je určený pro uživatele, kteří chtějí profesionální zabezpečení
svého menšího objektu s obrazovou verifikací. Určeno pro menší domy,
byty, prodejny, obchody nebo chaty.

6 611,00 Kč
578,00 Kč
3 305,00 Kč

9 499,00 Kč

REXhome Zabezpečení domu, kvalitní základ

Balíček je určený pro uživatele, kteří chtějí základní zastřežení svého
menšího objektu. Zejména vhodné pro menší domy, byty, obchody nebo
větší chaty.

Cena celkem

6 611,00 Kč
3 304,00 Kč
1 321,00 Kč
11 236,00 Kč

9 999,00 Kč
ústředna
dálkový ovladač
PIR s kamerou
Panik tlačítko přenosné

1
1
1
1

6 611,00 Kč
578,00 Kč
3 305,00 Kč
743,00 Kč

6 611,00 Kč
578,00 Kč
3 305,00 Kč
743,00 Kč
11 237,00 Kč

9 999,00 Kč
Ceny bez DPH

návrat na výběr ceníku
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REX - ceny poskytovaných služeb pro nemovitosti
napojení na PCO a výjezd zásahové jednotky
měsíčně Kč
bez DPH*
REXhome PROFESIONAL – „ Hlídají mě profesionálové“ KAMENICE

250+100

REXhome PROFESIONAL – „ Hlídají mě profesionálové“

450+100

REXhome ASISTENCE – „ Hlídám se sám s pomocí PCO“

250+100

Pouze v dojezdové
vzdálenosti z Kamenice.

Tato služba zahrnuje kompletní profesionální střežení pultem centrální ochrany,
veškeré komunikační náklady, zajištění výjezdové skupiny a REXhome portál včetně
domácí automatizace.
Po aktivaci této služby může uživatel využívat služby PCO pro okamžité informace o
poplachu, přivolání pomoci i případné ovládání a nastavení systému. Neobsahuje však
možnost výjezdu zásahové skupiny. Služba dále zahrnuje SIM kartu s datovým tarifem,
REXhome portál s možností nastavení SMS nebo E-mailových upozornění
s neomezeným počtem uživatelů a odeslaných reportů.

REXhome BASIC – „ Hlídám se sám“

Doporučujeme čidla s
videoverifikací.

123

Tato služba zahrnuje SIM kartu s datovým tarifem, REXhome portál s možností
nastavení SMS nebo E-mailových upozornění až čtyřem uživatelům s neomezeným
počtem odeslaných reportů.

REXhome BASIC bez SIM – „ Hlídám se sám s vlastní SIM“

Doporučujeme čidla s
videoverifikací.

42

Stejné služby jako REXhome BASIC, ale je provozována na SIM kartě zákazníka.

Pro ostatní typy alarmů (kromě REXhome):
střežení dům/byt Kamenice a okolí (do deseti čidel)

250

střežení dům/byt zbytek ČR (do deseti čidel)

450

střežení malá firma Kamenice a okolí (do deseti čidel)

350

střežení malá firma zbytek ČR (do deseti čidel)

550

střežení velká firma, speciální objekty
provoz SIM (k výše uvedené částce za střežení)

dohodou
100

dle kalkulace
v ceně paušál a provoz do 80 Kč

200

v ceně paušál SIM, provoz 80 Kč
(SMS, MMS, volání)
A 400MB dat

nebo provoz SIM - přenos obrazu (kamery) (k výše uvedené částce za střežení)
poskytnutí SIM karty bez napojení na PCO REX viz S mobilem v bezpečí
jednorázové platby:
Aktivační poplatek
výjezd zásahového vozu v př. poplachu nebo na vyžádání
výjezd zásahového vozu v př. poplachu "Tíseň"
pravidelná fyzická kontrola hlídkou (patrola)
jednorázová fyzická kontrola na vyžádání (patrola)
jednorázová kontrola po přerušení komunikace
pravidelný výpis událostí z EZS (kromě REXhome)
kontrola zajištění mimo pracovní dobu
fyzická ostraha objektu

0
1000
2000
150
300
300
75
200
250

jednorázově
jednorázově
jednorázově
každá kontrola
každá kontrola
každá kontrola
měsíčně
měsíčně
hodina

Podrobné ceny provozu na SIM kartách naleznete v ceníku na listu dodatkové služby.
* částka je fakturována obvykle měsíčně předem, u nižších cen čtvrtletně/pololetně/ročně předem.

minimálně týden

návrat na výběr ceníku
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Základní popis a objem služeb a komunikace obsažených v ceně jednotlivých služeb naleznete u popisu služby. Tento
ceník obsahuje ceny komunikace nad tento rámec.
PROVOZ SIM KARET
Provoz v zahraničí - roaming. (Kromě služby Tracking CZK a REXbike)
V základním nastavení jednotky umožní v zahraničí ruční dotaz na polohu ze serveru REX pomocí SMS (Může být
ZPOPLATNĚNO). Služba kniha jízd pracuje tak, že jsou polohy ukládány do paměti a kniha je vytvořena po návratu do
ČR (maximální kapacita paměti je různá podle typu jednotky). Dispečink (zobrazení průběžných poloh) v tomto režimu
v zahraničí nepracuje. Pro zasílání průběžných poloh v zahraničí je možno na požádání aktivovat datový roaming, poté
se jednotka v zahraničí chová stejně jako v domovské síti, to znamená, že jsou na server zasílány polohy po minutě a
kniha jízd je vytvářena průběžně. Cena za datový roaming se započte pouze v případě, že vozidlo vyjede do zahraničí
do zpoplatněné zóny. Pokud vyjede do více zón započte se cena za všechny navštívené. V každé zóně je k dispozici
5MB dat. Zóna 1 - EU je zdarma.
bez DPH
datový roaming

s DPH

Zóna1 (EU, Norsko, Lichtenštejnsko, Island)
Zóna2 (zbytek Evropy, Rusko, USA, Kanada, Čína, Izrael,
Egypt, Palestina)

0

0

170

206

Zóna3 (zbytek světa)

550

666

Provoz v zahraničí - roaming pro služby Tracking CZK a REXbike.
Uvedené služby mají v ceně datový provoz v EU a dalších zemích (jednotka se v zahraničí chová stejně jako v domovské síti):
Rakousko, Belgie, Bulharsko, Normanské ostrovy, Chorvatsko, Kypr, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Frencouzská Guyana,
Německo, Gibraltar, Velká Británie, Řecko, Guadeloupe, Maďarsko, Island, Irsko, Ostrov Man, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva,
Luxembourg, Malta, Martinique, Monaco, Holandsko, Severní Irsko, Norsko, Polsko, Portugalsko, Réunion, Rumunsko, SaintBarthélemy, Saint-Martin (Fr. část), San Marino, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, švédsko, Švýcarsko, Vatikán. V jiných zemích
jednotka nekomunikuje-ukládá data do paměti! Poskytuje se se speciální SIM kartou, není možná změna na jiné služby. Při detekci
neadekvátního použití se SIM blokuje (platí zejména pro REXbike).

Hovorné - provoz SIM pro zákazníky REX mimo služeb POUZE SIM a S MOBILEM V
BEZPEČÍ*
*tento ceník se uplatňuje po překročení limitu komunikace uvedeného pro danou službu

hovorné/minuta
hovorné/minuta
hovorné/minuta

t-mobile
pevná
ostatní mobilní sítě
MMS
SMS

4,6
7,95
6,45
8,95
1,95
,

5,57
9,62
7,80
10,83
2,36

GPRS

GPRS/kB

0,07

0,08

WAP

GPRS/kB

0,6

0,71

bez DPH

včetně DPH

5,00
8,95
9,00
0,10
0,85

6,05
10,83
10,89
0,12
1,03

Hovorné pro zákazníky REX - služba POUZE SIM
SMS
MMS
hovorné všechny sítě/minuta
GPRS/kB
WAP

Provoz s vlastní SIM zákazníka
S výjimkou lokalizace mobilních telefonů poskytujeme služby standardně včetně dodání SIM karty. Provoz s vlastní SIM zákazníka je z principu
možný s výjimkou služeb střežení, kde použití jiné než naší SIM z bezpečnostních důvodů neumožňujeme. Na cenu se případně informujte. Použití
naší SIM karty doporučujeme z důvodu bezpečnosti i spolehlivosti i pro ostatní produkty.

ONLINE LOKALIZAČNÍ SERVER, OPERÁTOR, ADMINISTRACE

Administrativní služby
přeregistrace smlouvy při prodeji vozu
zaslání tištěné faktury (standardně je zasílána emailem)
vytvoření smlouvy (kromě POUZE SIM)
zanesení nebo vytvoření smlouvy POUZE SIM jinak než online

bez DPH

včetně DPH

0,00
30,00
0,00

0,00
36,30
0,00
242,00
605,00
121,00
0,00
242,00
242,00
605,00
121,00

200
500
100
0
200
200
500
100
500 až 5000

změna služby více než 1x za rok (za každou změnu)

telefonická tech.podpora pro sl. POUZE SIM a DISPEČINK BASIC LE/GV za hovor

telefonická tech.podpora pro ostatní služby
upomínka nezaplacené faktury (mail, SMS, dopis)
nová aktivace po přerušení služby
nová aktivace po odpojení pro neplacení
podrobný výpis provozu SIM na vyžádání
implementace vlastních map zákazníka pro dispečink-dle podkladů a náročnosti

Dotazy na polohu + zobrazení poloh na www.rex.eu

Cena je za ručně položené dotazy, zobrazení poloh došlých automaticky v rámci jiných služeb (kniha jízd, dispečink, střežení) je
zdarma.

služba
POUZE SIM
pasivní střežení
lokalizace, aktivní střežení
kompletní sledování

dotazů na
polohu
měsíčně v
ceně

0
5
2
0

další dotaz další dotaz
z internetu z internetu telefonický dotaz na polohu u operátora
na GPS
na GSM
REX
polohu
polohu

10
5
5
5

10
10
10
10

50
50
50
50

Ostatní zde neuvedené telekomunikační služby jsou přeúčtovávány dle aktuálního ceníku T-Mobile CZ pro firemní
zákazníky s rámcovou smlouvou viz. www.t-mobile.cz
Pro vozidlové jednotky starších typů, platí poslední ceník, ve kterém byla jednotka uvedena. Pro SIM dodané před 15.01.2011 platí ceny služeb k
15.1.2011. Sazba DPH platí vždy aktuální základní.

*Platí pouze v ČR, nemusí být dostupné na celém území.

