
         Partnerské odměny a provize u autosortimentu

Jak si vydělat s Jablotronem?

Součástí výrobků JABLOTRONu je bezpečnostní SIMkarta,  
se kterou zákazník získá služby aplikace MyJABLOTRON,  
a to jak pro monitorovací jednotky, tak i pro autoalarmy.  
U těch dokonce může zákazník využít tři měsíce  
služby připojení na Tísňovou linku  
JABLOTRON zdarma.*

Nicméně výhody nezíská pouze zákazník,  
ale i Vy můžete profitovat ze zajímavých 
benefitů. Níže Vám uvádíme jejich přehled  
a modelové příklady.

Jaké benefity můžete získat?

•	 Jednorázovou odměnu za registraci autoalarmu JABLOTRON 
na Tísňovou linku 

•	 Periodickou provizi (ve výši jednoho měsíčního paušálu - vyplácena 
ročně po dobu připojení zákazníka k TLJ) či jednorázovou provizi  
(ve výši trojnásobku měsíčního paušálu) za připojení zařízení na TLJ  
v placeném režimu (platí pro služby Auto v bezpečí a Auto na mapě).

•	 Marži na výrobku a tržbu za montáž zařízení
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Název 
autoslužby

Cena  
služby
(měsíčně)

Jednorázová 
odměna
za registraci 
autoalarmu 
na TLJ*

Jednorázová 
provize 
z placené 
služby

Marže  
na výrobku  
(odhad)

Tržba  
za montáž 
(odhad)

Auto v bezpečí 223 Kč 500 Kč 669 Kč 2 000 Kč 2 000 Kč

Auto na mapě 149 Kč 500 Kč 446 Kč 450 - 2 000 Kč 650 - 2 000 Kč

Benefity pro partnery

Montáž autoalarmu Athos CA-1803 BT se službou  
Auto v bezpečí do dvou vozidel

Odměna za registraci na TLJ 2 x       á    500 Kč 1 000 Kč 

Provize z placené služby (po období zdarma) 2 x       á    669 Kč 1 338 Kč

Tržba za montáž (odhad) 2 x       á 2 000 Kč 4 000 Kč

Marže na výrobku (odhad) 2 x       á 2 000 Kč 4 000 Kč

Celkový příjem pro vaši firmu 10 338 Kč

Montáž monitorovací jednotky CU-08 se službou  
Auto na mapě do pěti vozidel

Provize z placené služby 5 x       á    446 Kč 2 230 Kč

Tržba za montáž (odhad) 5 x       á 1 000 Kč 5 000 Kč

Marže na výrobku (odhad)  5 x       á 1 000 Kč 5 000 Kč

Celkový příjem pro vaši firmu 12 230 Kč

*  Pouze u ATHOS CA-1803  /  Částky jsou uvedeny bez DPH  /  TLJ - Tísňová linka JABLOTRON

Příklad

Příklad

Bližší informace pro vyplácení odměn a provizí najdete v internetové samoobsluze 
MyJABLOTRON v části MyCOMPANY v sekci Provize a odměny - Dokumenty. 

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na 800 900 096 (volba 4)


