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Jak funguje  
Bezpečnostní centrum

JABLOTRON

Bezpečí - pro někoho pocit, 
pro nás realita

Společnost JABLOTRON SECURITY a.s.

– Jsme česká stabilní společnost s tradicí poskytování
 bezpečnostních služeb od roku 1991.

 – Disponujeme největším pultem centrální ochrany 
 v České republice - 38 000 připojených objektů v portfoliu.

 – Své podnikání zakládáme na kvalitě poskytovaných služeb,
 zákaznické péči a týmu školených pracovníků využívajících
 nejmodernější technologie splňující mezinárodní standardy.

 – Střežíme různé typy objektů (byty, rodinné domy, prodejny,
 kanceláře, sklady, výrobní haly, instituce, úřady) na celém
 území České republiky s průměrným dojezdovým časem
 zásahových vozidel 10 minut.

Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku 
nejmodernějšího bezpečnostního centra v ČR 

- Tísňové linky JABLOTRON. 
Termín své osobní návštěvy prosím rezervujte 
na bezplatné zákaznické lince 800 800 522. 

Těšíme se na Vaši návštěvu!
Naše adresa: K Dubu 2328/2a, Praha 4 - Chodov

OCHRANA OBJEKTŮ se zásahem 

–  nepřetržité střežení objektu Bezpečnostním 
 centrem JABLOTRON
–  okamžité informování kontaktní osoby při poplachu 
–  výjezd asistenční zásahové služby při poplachu nebo na vyžádání 
–  rozšíření záruky na 7 let bezplatných oprav alarmu v servisním 

středisku JABLOTRON*
–  přístup do samoobsluhy MyJABLOTRON pro dálkovou kontrolu 

alarmu, jeho ovládání a měření teplot a spotřeby energií*
–  komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v alarmu 

v ceně služby*
–  bezplatné umístění kontrolních čipů na objekt pro jeho efektivnější 

kontrolu

*Platí pouze pro alarmy JABLOTRON

OCHRANA VOZIDEL se zásahem*

–  nepřetržité střežení vozidla Bezpečnostním 
 centrem JABLOTRON
–  okamžité informování kontaktní osoby při poplachu
–  výjezd asistenční zásahové služby při poplachu nebo na vyžádání 
–  přístup do samoobsluhy MyJABLOTRON pro dálkovou kontrolu 

autoalarmu a jeho ovládání
–  on-line monitoring v mapovém podkladu s historií tras
–  elektronická kniha jízd pro měsíční vyúčtování
–  rozšíření záruky na 5 let bezplatných oprav autoalarmu 

v servisním středisku JABLOTRON
–  komunikační poplatky bezpečnostní SIM použité v autoalarmu 

v ceně služby

*Služba ochrana vozidel je vázána na autoalarmy JABLOTRON

Připojte Váš byt, rodinný dům, fi rmu 
či automobil do Bezpečnostního centra!

– jistota bezpečí, nepřetržitý dohled 24 hodin, 
 7 dní v týdnu s profesionálním zásahem

– Tísňová linka JABLOTRON – nejmodernější 
 monitorovací centrum v České republice

– připojíme všechny typy alarmů v jakékoliv 
 lokalitě České republiky

cena již od 

16 Kč/den

cena 
9 Kč/den
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Nepřetržitý dohled Bezpečnostního 
centra JABLOTRON

Operátoři tísňové linky Bezpečnostního centra 
JABLOTRON reagují na poplachový signál okamžitě, 
24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Kontaktují dle předem dohodnutých instrukcí majitele 
narušeného objektu. V případě narušení objektu 
vysílají zásahovou jednotku. Po celou dobu zásahu 
monitorují objekt a se zásahovou jednotkou úzce 
spolupracují.

Kontrolované bezdrátové spojení

Přenášené informace v GSM síti jsou zabezpečeny 
šifrováním. 

Komunikace podléhá pravidelné kontrole spojení. 

Data jsou pravidelně zálohována.

Moderní alarm JABLOTRON

Kvalitní alarm s možností předání poplachu do 
Bezpečnostního centra JABLOTRON zloděje 
odradí, nebo může výrazně snížit škody způsobené 
pachatelem při vloupání.

Přenos poplachové události na pracoviště 
Bezpečnostního centra JABLOTRON trvá méně než 
1 sekundu.

V případě ohrožení osob nebo vzniku škody je 
informována Policie České republiky.

Jistota bezpečí a ochrana 
zdraví a majetku

Včasný a profesionálně provedený zásah 
minimalizuje škody na zdraví a majetku.

Průměrný dojezdový čas zásahového vozidla 
na území České republiky je 10 minut.

Zadržení pachatelé jsou předáni Policii České 
republiky.

Profesionální zásahový tým

Profesionální zásahová jednotka neprodleně vyjíždí 
k narušenému objektu ochránit majetek nebo obyvatele 
objektu (před pachateli vloupání). 

Posádku zásahového vozidla tvoří vycvičení 
a ozbrojení profesionálové.

Výjezdy zásahových vozidel jsou organizovány 
z jednotlivých lokalit po celé České republice.
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Kudy se zlodějům nejsnáze vniká
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houkající siréna
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za snadné vniknutí 
předními dveřmi

zlodějů se domnívá, 
že zvládne otevřít dům 
nebo byt do 5 minut
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pro 84 % pachatelů 
je nejsnadnější se 
vloupat oknem

pachatelů plánuje 
vloupání do objektu, 
ve kterém majitelé spí

Jak uvažují zloději

80 %

špatně zajištěný 
nebo otevřený 
objekt
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noční vloupání, 
když majitelé 
spí
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informace ze 
sociálních sítí
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sousedé ve 
vedlejším domě
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venkovní 
žaluzie
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fólie 
na oknech

Čeho se zloději nebojí

Varovná čísla o vloupání

Statistické informace vycházejí z výzkumu mezi vězni, 
který uskutečnila společnost JABLOTRON ALARMS a.s.


