
Fodor Károly Egyéni Vállalkozó 5350 Tiszafüred Húszöles út 111. 
06-30/ 86-15-628 fodorkaresz@freemail.hu 
Adó sz.: 65694149-2-36 Váll. Ig. sz.: ES- 523972 
Tiszafüred és Vidéke Tksz. Iroda: 5350 Tiszafüred 
70100011-11087515 Kántorvár út 20. 
 

E-mail: iroda@ozonesecurity.hu Web: www.ozonesecurity.hu 
 
 

Hírlevél 2014. I. Negyedév 

5. éve változatlan a szolgáltatások díja.5. éve változatlan a szolgáltatások díja.5. éve változatlan a szolgáltatások díja.5. éve változatlan a szolgáltatások díja. 
Örömmel értesítem, hogy a 2014-es évben sem lesz áremelés a Távfelügyeleti, Kivonuló 

szolgálati és Karbantartási szolgáltatásoknál. 

 

Kérem figyelje a www.ozonesecurity.hu honlapunkat akcióinkról, árainkról és az esetleges 

változásokról. 

 

Évente legalább kétszer ellenÉvente legalább kétszer ellenÉvente legalább kétszer ellenÉvente legalább kétszer ellenőrizze közöltrizze közöltrizze közöltrizze közölt    adatait rendszerünkben.adatait rendszerünkben.adatait rendszerünkben.adatait rendszerünkben. 
Tanácsos évente többszöris ellenőrizni, hogy a közölt adatok a valóságnak megfelelnek-e.  

( Számlázási név, cím, saját illetve a kiértesítendők telefonszámai, ügyfél vagy riasztás 

lemondási jelszó )  

 

Érdemes évente megváltoztatni jelszavát!Érdemes évente megváltoztatni jelszavát!Érdemes évente megváltoztatni jelszavát!Érdemes évente megváltoztatni jelszavát! 
Adjon ellenjelszót a szolgáltatáshoz, így meggyőződhet arról, hogy vállalkozásunk 

dolgozójával telefonál, illetve kisebb az esélye annak, hogy személyes adatai illetéktelen 

kezekbe kerüljön. 
    

ElérhetElérhetElérhetElérhetőőőőségeink:ségeink:ségeink:ségeink:    

0-24 Diszpécseri telefonszám:  06-30/ 33-77-876 

0-24 Hibaügyelet:    06-30/ 86-15-620 

Fodor Károly:     06-30/ 86-15-628 

06-70/ 45-55-281 

Fodor Károlyné:    06-70/ 45-55-280 

E-mail címünk:     iroda@ozonesecurity.hu 

fodorkaroly@ozonesecurity.hu 
 



Szolgáltatási díjaink:Szolgáltatási díjaink:Szolgáltatási díjaink:Szolgáltatási díjaink:    

Távfelügyelet:    egyedi díjszabás /kérem hívjon!/  

Kivonuló szolgálat:  egyedi díjszabás /kérem hívjon!/ 

Karbantartás:   egyedi díjszabás /kérem hívjon!/ 

 

Javítási díjjak:Javítási díjjak:Javítási díjjak:Javítási díjjak: 

Munkaóra díjak: 

07 és 18 óra között az első 30 perc:       2.000 Ft + Áfa  

07 és 18 óra között az első 30 perc után minden megkezdett óra:  3.500 Ft + Áfa/ Óra 

 

18 és 07 óra között ( 0-24 Hibaügyelet igénylése esetén ) az első 30 perc:  3.000 Ft + Áfa 

18 és 07 óra között ( 0-24 Hibaügyelet igénylése esetén ) az első 30 perc után minden megkezdett 

óra:             5.500 Ft + Áfa/ Óra 

 

Kiszállási díjak: 

A nem Tiszafüredi ügyfelek esetén 85 Ft + Áfa / Km. ( az oda- vissza utat számlázzuk) 

 

Eszköz díjak: ( 2014 első félévi árak ) 

12V/ 7 Ah akkumulátor:        5.500 Ft + Áfa / db  

12V/ 4 Ah akkumulátor:        4.500 Ft + Áfa / db  

PIR normál beltéri mozgásérzékelő:        4.600 Ft + Áfa / db  

Kültéri sziréna:         8.500 Ft + Áfa / db 

Kültéri sziréna piezzo:        2.500 Ft + Áfa / db 

Kültéri sziréna panel:        4.500 Ft + Áfa / db 

Kültéri sziréna doboz:        2.000 Ft + Áfa / db 

230 V –os Transzformátor:        3.000 Ft + Áfa / db  

A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek! A tájékoztató nem minősül ajánlattevésnek!  

Az árváltozás jogát fenntartjuk! A cserélt eszközökre 1 év garanciát vállalunk! 

 

 

„Velünk Több Marad Otthon!” 


