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Szolgáltatás megnevezése Nettó díj / hó Bruttó díj / hó Szolgáltatás rövid leírása 

Egyéni előfizetők 

Rádiós szolgáltatás, értesítéssel 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

2.990 Ft 3.797 Ft Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. 2.490 Ft 3.162 Ft 

Rádiós szolgáltatás, kivonuló szolgálattal 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

4.590 Ft 5.829 Ft 
Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. Járőr 
helyszínre küldése. 

3.990 Ft 5.067 Ft 

GPRS/GSM szolgáltatás, értesítéssel 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

3.590 Ft 4.559 Ft Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. 2.990 Ft 3.797 Ft 

GPRS/GSM szolgáltatás, kivonuló szolgálattal 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

5.090 Ft 6.464 Ft 
Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. Járőr 
helyszínre küldése. 

4.390 Ft 5.575 Ft 

 

Kisüzleti / közületi előfizetők 

Rádiós szolgáltatás, értesítéssel 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

4.990 Ft 6.337 Ft Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. 4.090 Ft 5.194 Ft 

Rádiós szolgáltatás, kivonuló szolgálattal 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

7.190 Ft 9.131 Ft 
Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. Járőr 
helyszínre küldése. 

5.990 Ft 7.607 Ft 

GPRS/GSM szolgáltatás, értesítéssel 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

5.690 Ft 7.226 Ft Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. 4.690 Ft 5.956 Ft 

GPRS/GSM szolgáltatás, kivonuló szolgálattal 
 
kedvezményes díj min. 2 év hűségnyilatkozattal 

7.990 Ft 10.147 Ft 
Beérkező jelzések: összes riasztás, 
hibakódok, tesztkód. Riasztás esetén 
az értesítendők értesítése. Járőr 
helyszínre küldése. 

6.750 Ft 8.573 Ft 

 
Nagyobb hálózatok vagy kiemelt üzleti ügyfeleink részére a díjazás egyéni ajánlat alapján kerül megállapításra. Ez ügyben kérem, 
keressék meg ügyfélszolgálatunkat az ugyfelszolgalat@civil.hu e-mail címen, a 061/273-4492-es telefonszámon. 
 
 
 

Egyszeri díjak 
Szolgáltatás megnevezése Nettó díj Bruttó díj Szolgáltatás rövid leírása 

Kulcsőrzés egyszeri díja 500 Ft 635 Ft 
Igény esetén az objektum 
kapukulcsának átvétele, átadás-
átvételi jegyzőkönyv alapján. 

 
GPRS/GSM, vagy Rádió kommunikátor ki- és üzembe helyezése, valamint felprogramozása díjmentes. A készülékek a CIVIL 
Rendszertechnika és Távfelügyelet Kft. tulajdonát képezik. 
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Egyéb szolgáltatások, díjak 
Szolgáltatás megnevezése Nettó díj Bruttó díj Szolgáltatás rövid leírása 

Felmérés, árajánlat díjmentes díjmentes 
Igény szerint díjmentesen végezzük a 
riasztórendszer kiépítésének felmérését és 
az árajánlat megküldését. 

Plusz értesítendő személy megadása korlátlan 
mennyiségben 

díjmentes díjmentes 
A megadott értesítendőket korlátlan 
mennyiségben növelheti. 

Átírási díj díjmentes díjmentes 
Ingatlan eladása miatt keletkező új 
szerződés írása stb. 

Adatmódosítás díjmentes díjmentes 
Cégnévváltozás, névváltozás, 
székhelyváltozás stb. 

Telefonos átjelzés üzemszüneti díja (/hó) 300 Ft 381 Ft Telefonos átjelzés szüneteltetési díja. 

Számlamásolat adminisztrációs díja (/alkalom) 500 Ft 635 Ft Számlamásolat kérése/kiadása esetén. 

Eseménylista küldése (/alkalom) 500 Ft 635 Ft 
A távfelügyeletre beérkező riasztó jelzések 
listázása, s annak megküldése. 

Nyitás-zárás figyelés (/hó) 500 Ft 635 Ft 
A beérkező nyitás-zárás jelzésekhez 
időkorlátok rendelhetőek, az időkorláton túli 
nyitás-zárást riasztásként kezeljük. 

Tiltott nyitás figyelése (/hó) 500 Ft 635 Ft 
Megadott intervallumon belüli nyitás 
figyelése. 

Helyszíni őrzés megkezdett 30 percenként 800 Ft 1.016 Ft 
Indokolt esetben a járőr helyszínen tartása, 
az intézkedést követő 30 percen túl, 
összesen maximum 120 percig. 

Fizetési felszólítás (/alkalom) 500 Ft 635 Ft Díjtartozás miatt kiküldött felszólításokra. 

GPRS/GSM/Rádió jeladóval rendelkező ügyfeleink 
szolgáltatás üzemszünet díja (/hó) 

1.500 Ft 1.905 Ft 
Rádió átjelzés frekvenciahasználati díja és 
a GPRS/GSM átjelzés kommunikációs díja. 

Téves kivonulás (/alkalom) 3.200 Ft 4.064 Ft 

Nem valós eseményre történt kivonulás. A 
szerződésben rögzített díjmentes 
kivonulások darabszámát meghaladó 
esetben. 

Telefonvonal leprogramozása 4.500 Ft 5.715 Ft 
Szerződés megszűnését követően a 
telefonvonal helyszíni leprogramozása. 

Javítási óradíj munkaidőben 4.500 Ft 5.715 Ft Szerelés óradíja. 

Javítási óradíj munkaidőn túl 8.000 Ft 10.160 Ft Szerelés óradíja. 

Kiszállási díj (Budapesten és 50 km-es körzetében) 5.300 Ft 6.731 Ft Szerelő kiszállási díja. 

Kiszállási díj (Budapest 50-70 km-es körzetében) 8.300 Ft 10.541 Ft Szerelő kiszállási díja. 

Kiszállási díj (Budapest 70-100 km-es körzetében) 10.300 Ft 13.081 Ft Szerelő kiszállási díja. 

Kiszállási díj (Budapesttől 100 km-nél nagyobb 
távolságra) 

130 Ft/ km 165 Ft/ km Szerelő kiszállási díja (oda-vissza). 

 

Kedvezmények*: 

Hűségnyilatkozat (minimum 2 év) 
(Kedvezményes díjak a díjtáblázat első 
oldalán megtekinthetőek) 

A kedvezményes szolgáltatás igénybevételéhez hűségnyilatkozat aláírása szükséges, 
amely minimum 2 éves időtartamra vonatkozik. Az ügyfél vállalja, hogy a hűségidő alatt 
nem mondja fel a szolgáltatást. Amennyiben a szerződés a hűségidőn belül a Megrendelő 
részéről megszüntetésre kerül, a szerződéskötéskor életben lévő díjtáblázatban foglalt 
díjak teljes összegét, vállalt díjfizetési kötelezettség teljes időtartamát számítva, a 
felmondás időpontjában, egy összegben, Szolgáltató jogosult kiszámlázni Megrendelő 
felé. 

Előre fizetési kedvezmény 

Ezen kedvezményrendszerben a szolgáltatási havidíj féléves előre fizetése esetén egy 
havidíj, éves előre fizetése esetén két havidíj kedvezményt biztosítunk. Abban az esetben, 
ha a már előre kifizetett időszak alatt szerződésbontás lép fel, a CIVIL Rendszertechnika 
és Távfelügyelet Kft. az előre befizetett díjakból visszatéríti a szolgáltatásmentes időszak 
költségét. 

 
Érvényes 2021. 02. 01-től visszavonásig. 
*Egyéb kedvezményeinkről érdeklődjön Ügyfélszolgálatunkon. 
Az árak tájékoztató jellegűek, nem minősülnek ajánlattételnek. 


