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Příloha č. 2 Smlouvy 

 

Základní informace k finanční úhradě  

za poskytování tísňové péče Anděl Strážný, z.ú.  

 
1. Prvních 30 dní od podpisu Smlouvy je služba tísňové péče Anděl Strážný, z.ú. poskytována 

zdarma, poté je případná úhrada za zbývající část měsíce hrazena za počet dní, které 

zbývají do konce daného měsíce (dle typu zařízení, viz. Zařízení a ceník). 

2. Služba je hrazena v plné výši za každý započatý měsíc, dokud nedojde k jejímu písemnému 

ukončení. Pokud je zřejmé, že služba bude ukončena z důvodů dle Smlouvy (Článek VII.), 

je možné zastavit monitoraci dříve, než dojde k písemnému ukončení, aby nenaběhlo další 

fakturační období, např. na konci měsíce. 

3. Služba se hradí zpětně za předchozí kalendářní měsíc na základě zaslaného dokladu k 

úhradě (faktury) např. bankovním převodem, složenkou nebo si zadáte trvalý příkaz ne 

dříve než k 10., nejpozději však ke 14. dni v měsíci. Způsob finanční úhrady sdělíte při 

podpisu Smlouvy. 

4. Finanční úhradu posílejte pravidelně na účet Anděla Strážného, z.ú., vedený u České 

spořitelny, a.s., číslo účtu: 4959994349/0800 (uvedeno též v záhlaví Smlouvy). Pro 

správnou identifikaci platby je nutné uvést Variabilní symbol, kterým je číslo Smlouvy bez 

lomítka.   

5. V případě, že od Vás neobdržíme měsíční úhradu za poskytování služby, budete na tuto 

skutečnost telefonicky upozorněn/a. Při druhém telefonickém upozornění Vám zašleme i 

písemnou upomínku a následně může dojít k ukončení poskytování služby. Nehrazení 

pravidelných plateb za službu je porušení podmínek Smlouvy. 

6. Druhy zařízení:

● TIPEC - měsíční platba 450 Kč 

● HODINKY - měsíční platba 350 Kč 

● NOVO - měsíční platba 450 Kč 

7. U všech zařízení lze nastavit doplňkové služby, které nejsou zpoplatněny nad rámec Vaší 

měsíční platby, viz Doplňkové služby. 

8. Váš sociální pracovník Vám pomůže s veškerými záležitostmi souvisejícími s 

poskytováním služby a platbami za službu. Můžete se na něj/ní kdykoliv obrátit.  
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Zařízení a ceník 

 

FUNKCE TIPEC HODINKY 
 

NOVO 

SOS tlačítko ano ano ano 2x 

Využití venku ano ano ne 

Detekce pádu ano ne ne 

GPS lokalizace ano ano ne 

Spojení s blízkými ano ano ano 

Hlídání kapacity baterie ano ano ne 

Vodotěsnost ne ne ano (náramek) 

Zvukové hlášky ano ne ano 

    

    

PÁSEK K ZAŘÍZENÍ lze měnit, 50 Kč lze měnit, 50 Kč lze měnit, 85 Kč 

ŠŇŮRKA K ZAŘÍZENÍ zdarma - 80 Kč 

CENA NABÍJEČKY zdarma zdarma zdarma 

POŠKOZENÍ NABÍJEČKY 250 Kč 250 Kč 250 Kč 

BĚŽNÁ CENA ZAŘÍZENÍ 

dle typu zařízení  

6 300 - 10 500 Kč 2 000 Kč 8 496 Kč 

CENA ZAŘÍZENÍ PRO 

KLIENTA zdarma zdarma 

na dotaz u sociálního 

pracovníka 

CENA ZA SLUŽBU ZA 

MĚSÍC 450 Kč 350 Kč 450 Kč 

Výpočet denní úhrady 15 Kč 12 Kč 15 Kč 

1. měsíc zdarma ano  ano ano 

 

Ceník platný od 1. 10. 2020 
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Doplňkové služby  
 

SLUŽBA TIPEC HODINKY 
 

NOVO 

Detekce nízké aktivity ano ne ano 

Připomínání léků ano ano ano 

Ověřování 

zdravotního stavu ano ano ano 

Připomínání událostí* ano ano ano 

Test SOS tlačítka 1x měsíčně 1x měsíčně 1x měsíčně 

Geofencing ano ano ne 

Povídavá linka ano ano ano 

    

* Připomínání událostí dle domluvy; návštěva lékaře, vypnutí elektrospotřebičů, zamknutí aj. 

 

Všechny doplňkové služby jsou poskytovány zdarma jako součást služby tísňové péče 

 

 

Platnost od 1. 10. 2020 


