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Labas Ramunai,
Siunciu techninio aptarnavimo uzsakyma, pasirasyti negalejau del techniniu kliuciu, bet gal tai
nebus problema.
Is principo reikia sutvarkyti kuo greiciau pagal galimybes ir ne dvigubom kainom J
Dirbame nuo 12.00 val iki 24.00 val.
 
Pagarbiai
UAB Wine & Smile
Direktorius
Renatas Žemaitis
+37069920911
www.wineandsmile.lt   
www.facebook.com/WineAndSmile/  
www.facebook.com/decantusvynine/
 

From: INFO | ApexisBaltic.lt [mailto:info@apexisbaltic.lt] 
Sent: Thursday, April 18, 2019 11:12 PM
To: renatas@wineandsmile.lt
Subject: FW: Pilies g. 6
 
Sveiki Renatai,
 
Nėra galimybės prisijungti nėi priė viėnos Jusu kamėros mano sukurtais ir Jums paliktais (žiurėti
žėmiau) adrėsais. Pagal viska sprėndžiant taip yra todėl kad arba nėra intėrnėto arba pakėistas
maršutizatorius ir jame neatlikti konfiguravimo darbai.
 
Ta galima sutvarkyti, techninio aptarnavimo kaina 50EUR/val. + PVM
 
Jei viskas tinka patvirtinkite savo sutikima sekanciame laiške, tuomet atvyksiu ir viska sutvarkysiu.
 
Beje, ar tai Jusu imones atstove šiandien man skambino telefonu ir reikalavo nemokamu
paslaugu, net neprisistaciusi iš kokios imones man skambina. Jei taip, bukite geras, apsaugokite
mane nuo be reikalingu diskusiju ir laiko gaišinimo. Aš nedirbu nemokamai ir tai turi buti aiškiau
nei aišku.
 
Pagarbiai,
Ramunas Leipus
 

Stebejimo Technologijos, UAB
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Vardas, Pavardė / Įmonės pavadinimas Objekto adresas


Įmonės kodas PVM kodas


Telefonas El. paštas


Komentaras


Pageidaujama techninio aptarnavimo data


Kliento anketa


OBJEKTO INFORMACIJA


KLIENTO INFORMACIJA


Ar reikalingi įšmanūs IVS sprendimai? (Taip / Ne)  


Jei TAIP, pasirinkite IVS funkcijas iš sąrašo:


Perimetro apsauga
Linijos kirtimas
Vaizdo pasikeitimas 
Dingusio objekto fiksavimas
Atsiradusio objekto fiksavimas
Veido fiksavimas
Veido atpažinimas
LNPR numerių atpažinimas
Gaisro / dūmų aptikimas
POS kasos integracija
Lankytojų skaičiavimas
Personalo aktyvumo stebėjimas
Objektų sekimo funkcija
Garso detekcija
Šiluminiai judesio žemėlpiai
Eilių ilgio nustatymas
Valdomų kamerų kontrolė
Šalmų nedevėjimo kontrolė


Techninio aptarnavimo paslaugoms


UAB “Stebėjimo technologijos“  Įmonės kodas: 303076636  PVM mokėtojo kodas: LT100007795012 
Tel: +370 5 2222 322  E-paštas: info@apexisbaltic.lt Adresas: Riovonių g. 2A, 03154 Vilnius, Lietuva 


Užsakau techninio aptarnavimo paslaugas ir patvirtinu, kad apmokėjimą pagal pateiktą PVM sąskaitą garantuoju. 
Esu informuotas apie UAB „Stebėjimo technologijos“ teikiamų paslaugų įkainius, su jais sutinku. 


Patalpų tipas (nurodykite kokios paskirties Jūsų objektas / patalpos)


Vardas, Pavardė / Įmonės pavadinimas Objekto adresas


Įmonės kodas PVM kodas


Telefonas El. paštas


Komentaras


Pageidaujama įrengimo data


Kliento anketa


OBJEKTO INFORMACIJA


KLIENTO INFORMACIJA


Ar patalpos pilnai įrengtos? 


2Nurodykite bendrą patalpų plotą m


Jei atsakėte NE nurodykite preliminarų užbaigtumo lygį %


Ar galima montuoti darbo valandomis?


Ar reikalinigi kabelio tiesimo darbai? (Taip / Ne)


Jei TAIP, ar reikalinigi loviai kabeliams slėpti? (Taip / Ne)


Papildoma informacija


INFORMACIJA APIE ĮRANGĄ


Pasirinkite pageidaujamą įrangos gamintoją


Pasirinkite pageidaujamą sistemos tipą


Pasirinkite apsaugos sistemos komponentus iš sąrašo


Gaisro apsaugos sistemų sąmatai


UAB “Stebėjimo technologijos“  Įmonės kodas: 303076636  PVM mokėtojo kodas: LT100007795012
Tel: +370 5 2222 322  E-paštas: Adresas: Riovonių g. 2A, 03154 Vilnius, Lietuvainfo@apexisbaltic.lt  


Dėmesio. Sąmatos tikslumas priklausys nuo šioje anketoje pateiktos informacijos. 
Užpildytas anketas siųskite adresu: info@apexisbaltic.lt


Ar turite GAS techninį projektą? 


Patalpų tipas (nurodykite kokios paskirties Jūsų objektas / patalpos)


Nurodykite patalpų aukštį m.


Dūmų detektoriai


Temperatūriniai detektoriai


Kombinuoti detektoriai Gaisro daviklių indikatorius


Gaisro pavojaus mygtukas


Sirena lauko


CO DUJŲ detektoriai


Dūmų barjerai Fireray


Sirena lauko su blykste


Pageidaujamas laikas


Detaliai aprašykite gedimą


Vardas, Pavardė, parašas
_____________________________
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