
  II. Számú melléklet a szolgáltatási szerződéssel együtt érvényes. 2012 EV-02 – 1. Kiadás  
A szerződés azonosítója: __________________________ 

Adatbekérő nyomtatvány 

Előfizető adatai: 

Név: ____________________________________________________________________________________ 

Telefonszám:_____________________________________________________________________________ 

Adószám: ________________________________________________________________________________ 

Cégnév: _________________________________________________________________________________ 

Lakcím/Székhely: __________________________________________________________________________ 

A védett objektum neve: ____________________________________________________________________ 

A védett objektum címe: ____________________________________________________________________  

Szolgáltatás típusa:    Értesítéses                    Kivonulós  

Értesítendő személyek nevei és telefonszámai: 

Sorszám Név Kódszám Telefonszám Lemondó kód 

1.     

2.     

3.     

4.     

 

Riasztás esetén az Elektronika Vonala Security Kft. diszpécsere A fenti sorrendben értesíti az értesítendő 

személyeket mindaddig, amíg érvényes jelszóval lemondja valamelyik megadott személy a riasztás jelzést.        

Háromszori sikertelen értesítés esetén SMS-ben értesítjük előfizetőt a beérkezett jelzésről.                                                                                      

E- mail értesítés esetén e-mail cím: _________________________________________________________       

E- mail értesítés esetén a megadott címre nem csak a riasztás események, hanem a riasztórendszer minden 

jelzése továbbításra kerül. 

Nyitás és zárás események jelzéseinek fogadását:  kérem / nem kérem                                                                

Tiltott Intervallumfigyelését kérem / nem kérem  
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  II. Számú melléklet a szolgáltatási szerződéssel együtt érvényes. 2012 EV-02 – 1. Kiadás  
A szerződés azonosítója: __________________________ 

Adatbekérő nyomtatvány 

Riasztórendszer telepítő neve és telefonszáma: __________________________________________ 

Távfelügyeletre kötő neve és telefonszáma: _____________________________________________ 

Riasztóközpont és akkumulátor típusa: _________________________________________________ 

Életjelküldés gyakorisága és időpontja: _________________________________________________ 

Jelzésformátum: ___________________ Akkumulátor merülési ideje: ________________________ 

Riasztás jelzés: hangos / néma Hangjelző rendelkezik-e akkumulátorral: igen / nem 

Telepítői kód: ___________________  Mester kód: ___________________ 

Csapdakód van-e beállítva: igen / nem      Nyitás és zárás eseményt küld-e a riasztó: igen / nem 

Zóna Partíció száma  Zóna elnevezése helyiség alapján Felszerelt érzékelő típusa Zóna típusa 
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  II. Számú melléklet a szolgáltatási szerződéssel együtt érvényes. 2012 EV-02 – 1. Kiadás  
A szerződés azonosítója: __________________________ 

Adatbekérő nyomtatvány 

Elektronika Vonala Security Kft. által telepített GSM átjelző eszköz van / nincs 

GSM modul Imei száma: __________________________________________ 

GSM modul telefon száma:  _______________________________________ 

GSM modul sorozat száma: _______________________________________ 

A riasztó rendszer telepítésének dátuma: ____________________________ 

A távfelügyeleti csatlakozás dátuma: ________________________________ 

A riasztórendszer felülvizsgálatát az ügyfél az Elektronika Vonala Security Kft. –től kérem / nem kérem 

Telepítő / rendszer csatlakoztató megjegyzései esetleges rendszermódosítások, hiányosságok ügyfél 

tudomására hozása: 

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________ 

 

Kelt: ___________________________,20_____________________hó __________ nap 

 

_____________________________    _____________________________  _____________________________ 

                 Előfizető aláírása                                       Telepítő aláírása                      Elektronika Vonala Security Kft. 

 

 

Köszönjük hogy értékeinek védelméhez társaságunkat megtisztelte bizalmával! 

Társaságunk ISO 9001 szabvány szerinti minőségirányítási rendszert üzemeltet. 
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