
ECSER Nagyközség Önkormányzata támogatásával most

INGYENES RIASZTÓRENDSZERHEZ juthat!

Tisztelettel:
Gál Zsolt
polgármester

Tisztelt Ecseri Lakosok!
A környező településeken több olyan bűncselekmény is történt az el-
múlt időszakban, mely indokolttá teszi azt, hogy lépéseket tegyünk a 
községünk közbiztonsága érdekében. Igyekszünk minden lehetséges 
eszközzel támogatni a bűncselekmények megakadályozását.
 A betöréses lopások és rablások megelőzésére tekintettel, Ecser 
Nagyközség Önkormányzata 2014. augusztus 1-től lehetőséget bizto-
sít a lakosság részére kedvezményes riasztórendszer igénybevételére.
 Ezzel az akcióval az a célunk, hogy a családi házakban, lakások-
ban felszerelt riasztórendszerek – távfelügyelettel és kivonuló-jár-
őrszolgálattal kiegészítve – megakadályozzák a vagyon és személy 
elleni bűncselekményeket.
 Reméljük, hogy minél többen élnek a lehetőséggel és javul lakos-
ságunk biztonságérzete.

A jelentkezés benyújtható:
2014. augusztus 1-től folyamatosan.
Az akció visszavonásig érvényes!
 
Jelentkezés és további információ: 
•  Személyesen: Ecseri Polgár-
mesteri Hivatal – jelentkezési lap kitöltése 
és leadása ügyfélfogadási időben
• Vecsés, Fő út 180. Brand-Sec Kft. 
ügyfélszolgálatán hétköznap 8-től 16.30-ig
•  E-mail-en: admin@brandsec.hu
• Telefonon: 06-29/330-900
• Honlapon: www.brandsec.hu

Ettől az évtől kezdődően, riasztórendszert igé-
nyelhet minden Ecseren élő, bejelentett lakcím-
mel rendelkező magánszemély.
 A jelentkezés sorrendjében – díjmentes hely-
színi felmérés után –, térítésmentesen juthat 
hozzá egy komplett lakásriasztó rendszerhez.  
A berendezéseket profi szakemberek szerelik be. 
 A rendszer tartalma: 1 db riasztóközpont –
kezelőegységgel; 3 db normál, beltéri mozgásérzé-
kelő; 2 db akkumulátor; 1 db 30VA transzformátor;
1 db kültéri sziréna; 1 db nyitásérzékelő.
Szerződéskötéskor az igénylő vállalja, hogy leg-
alább 24 hónapon keresztül fizeti a – kivonuló 
járőr-szolgálattal biztosított –, kedvezményes 
távfelügyeleti szolgáltatási díjat, amely az átjel-
zéstől függően havonta:

bruttó 3  950 Ft  
(telefonos kapcsolat esetén)
vagy bruttó 4  950 Ft  
(rádiós/GPRS-kapcsolat esetén).
Ha az Ön telefonvonala nem alkalmas a riasztó 
átjelzésére, úgy a szakemberek rádió-adót, vagy 
GPRS kommunikátort szerelnek fel, amelynek 
kauciós díja 10 000 Ft. Ez a kauciós díj visszajár a 
szerződés megszűnésekor, illetve a kommuniká-
tor visszavételekor.


