
 

 

AJÁNLAT 
 

AJÁNLATADÓ: ZOOM BIZTONSÁGTECHNIKA KFT. * www.zoom.co.hu * zoombt@msn.com * fax: +36 1 820 1053 * H-1031 BUDAPEST, 
LŐPORMALOM U: 11/A. 

 
                                                        Kelt: Kelt: Kelt: Kelt: Budapest, 2011. szeptember 26.    

    
Tárgy: Tárgy: Tárgy: Tárgy: ajánlat a többcélú kistérségi társulások és települési önkormányzatok fenntartásában illetve 
üzemeltetésében álló szociális ellátó intézmények által használható eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    készülékek szállítására. 
 

1. ajánlati konstrukció – kedvezményes vásárlás 
 
Ajánlatadóval szerződést kötő kistérségi társulás vagy a társulás tagjaként működő települési önkormányzat 
illetve előbbiek irányítása alatt álló szociális ellátó intézmény vagy szervezet megrendeléseit ajánlatadó a 
kedvezmény nyújtása szempontjából összevontan kezeli, és minden 10 db eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    készülék megrendelése 
esetén megrendelő választása szerint  
a.) további 1 db eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®        készüléket térítésmentesen biztosít megrendelőnek, vagy  
b.) a készülékek listaárából 10 % kedvezményt ad.      
 
A kedvezmény az eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    BASIC egységcsomagra (tartalma: 1 db bázis készülék beépített Lítium 
akkumulátorral, 1 db hordozható jelzés adó, 1 db hálózati töltő adapter, 1 db USB kábel a PC-vel történő 
programozáshoz, 1 db telepítő CD a készülék üzembe helyezéséhez) és a hozzá rendelt opcionális kiegészítőkre 
egyaránt vonatkozik.  
 
A kedvezmény igénybevételéhez megrendelőnek ajánlatadó eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    készüléke honlapján - www.e-
patronus.com regisztrálnia és a klubtagsági szabályzatnak megfelelően belépési nyilatkozatot kell kitöltenie.     
 



2. ajánlati konstrukció - bérlés 
 
Ajánlatadó, mint bérbeadó bérleti konstrukció keretében adja bérbe az eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    készüléket, melyért bérlő 10 
hónapon keresztül egyenlő részletekben bérleti díjat fizet. A havonta fizetendő bérleti díj a mindenkori általános 
forgalmi adót tartalmazó készülék listaár 20%-al növelt összegének tizedrésze. Ez a jelenlegi listaár alapján 
5.990,- Ft/db.  A bérleti díj minden megkezdett hónap első napjával esedékes és a tízedik havi bérleti díj 
megfizetését követően az eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    készülék a bérlő tulajdonába kerül oly módon, hogy bérbeadó 1,- Ft (azaz 
egy forintos) nyilvántartási értéken értékesíti azt bérlőnek. 
 
A bérlési lehetőség csak az eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    BASIC egységcsomagra (tartalma: 1 db bázis készülék beépített Lítium 
akkumulátorral, 1 db hordozható jelzés adó, 1 db hálózati töltő adapter, 1 db USB kábel a PC-vel történő 
programozáshoz, 1 db telepítő CD a készülék üzembe helyezéséhez) vonatkozik.  
 
 

3. ajánlati konstrukció – vásárlás és bérlés kombinációja    
      
Ajánlatadó a vásárlás és bérlet kombinációját ajánlja fel oly módon, hogy miden kettő darab megvásárolt eeee----
PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    BASIC egységcsomag után további egy darab eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    BASIC egységcsomagra a vásárlással 
egyidejűleg igénybe vehető 10 hónapos futamidejű, kamatmenteskamatmenteskamatmenteskamatmentes bérleti lehetőséget is kínál. Az eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    
BASIC egységcsomag tartalma: 1 db bázis készülék beépített Lítium akkumulátorral, 1 db hordozható jelzés adó, 
1 db hálózati töltő adapter, 1 db USB kábel a PC-vel történő programozáshoz, 1 db telepítő CD a készülék üzembe 
helyezéséhez. Ezen ajánlati konstrukció választása esetén további kedvezmény nem vehető igénybe. A bérleti díj 
minden megkezdett hónap első napjával esedékes és a tízedik havi bérleti díj megfizetését követően az eeee----
PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    készülék a bérlő tulajdonába kerül oly módon, hogy bérbeadó 1,- Ft (azaz egy forintos) nyilvántartási 
értéken értékesíti azt bérlőnek. 
 
 
Általános garanciális feltételek: minden eeee----PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®PATRONUS®    készülékre 1 (egy) év. 
A bérelt eszközök a bérlet időtartama alatt a bérbeadó tulajdonát képezik és az esedékes havi bérleti díj 
megfizetésének elmaradás esetén bérlő azt köteles haladéktalanul bérbeadónak hiánytalanul és sértetlenül, 
működőképes műszaki állapotban visszaszolgáltatni.  
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Jellemzők: 

 

1. Az e-PATRONUS® gyors és közvetlen.  
A vészjelzés SMS küldés és hanghívással történik. Ezzel értékes percek nyerhetők. Ha a rászorulónak, idős embernek, gyereknek, betegnek vagy 

mozgáskorlátozottnak segítségre van szüksége, megnyomhatja készülék nagy piros SOS vészhívó gombját, vagy a nyakláncként viselhető vízálló 

pánikgombot, vagy a hordozható vezeték nélküli vészhívót és a készülék automatikusan SMS-t küld 3 előre beállított telefonszámra és felhív 5 beállított 
telefonszámot, majd lehetővé teszi a kommunikációt. 

 

2. Az e-PATRONUS® automatikus működésű. 
Ha a napi rutinszerű mozgás vagy a gyógyszer bevételi időpontra figyelmeztető jelzés nyugtázása elmarad, illetve az üzemeltető hálózati feszültség 30 percet 

meghaladóan szünetel, vagy a készülék saját belső akkumulátora kezd lemerülni a készülék önműködően küldi a figyelmeztető jelzéseket. 

 

3. Az e-PATRONUS® használata nem helyhez kötött.  
A készülékhez rendelt nyakba akasztható medál vagy a hordozható vészhívó gomb jelzéseit a bázis készülék folyamatosan figyeli, melyekről - hatókörzeten 

belül - szükség esetén vészjelzés kezdeményezhető anélkül, hogy a fix elhelyezésű bázis készülékhez kellene menni. Maga a bázis készülék is egyszerűen 

áthelyezhető és mindenütt működik, ahol a hálózati szolgáltató GSM lefedettséget biztosít. 

 

4. Az e-PATRONUS® telefonkészülékként is használható. 
A bázis készülék és további 3 előre beállított telefonszámú készülék között egyetlen gomb megnyomásával korlátlan időtartamú normál telefonbeszélgetés 

kezdeményezhető. A kétirányú hangkommunikáció lehetőséget biztosít arra is, hogy úgy nevezett ráhívás útján minden további beavatkozás nélkül közvetlenül 
beszélgethessen mozgásképtelen hozzátartozójával illetve behallgathasson a készülék környezetében hallható eseményekbe. 

 

5. Az e-PATRONUS® üzemeltetése olcsó, nem igényel diszpécser ügyeletet.  
 

6. Az e-PATRONUS® bővíthető.   
A készülék kiegészíthető további vészhívókkal, külső szirénával, élet és vagyonvédelmi funkciót ellátó automatikus füst,- szénmonoxid,- gázszivárgás 

érzékelőkkel. 


