
 

1/5 

AS G4S Eesti ärikliendi hinnakiri 

Hinnakiri kehtib alates 01.11.2022. Teenuse lõplik hind nähtub pakkumusest, mille koostamise juures võetakse arvesse objekti asukohta, 

füüsilist kaitstust, riskiastet, teenuse osutamiseks kuluvat aega jt tegureid. G4S Eesti müügispetsialisti konsultatsioon, valveobjekti 

ülevaatus, sobiva lahenduse ning pakkumuse koostamine on tasuta. 

 

Jrk 
nr 

Tehnilise valve teenused Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

1.1  Ärivalve tervikpakett Hind oleneb objektist Hind sisaldab seadmete maksumust, 
korralist hooldust, rikete kõrvaldamist, 
garantiid lepingu kehtivuse perioodiks 
ja patrullekipaaži väljasõite*  

1.2  Väikeäri nutivalve Hind oleneb objektist Hind sisaldab seadmete maksumust, 
korralist hooldust ja patrullekipaaži 
väljasõite* 

1.3  G4S Väikevalve Hind oleneb objektist Hind sisaldab seadmete maksumust ja 
vahetusakusid/-patareisid 

1.4  Tehnilise valve täisteenus (kuutasu) Hind oleneb objektist Hind sisaldab patrullekipaaži 
väljasõite* 

1.5  Tehnilise valve kombineeritud teenus (kuutasu) Hind oleneb objektist Patrullekipaaži väljasõidud on eraldi 
tasu eest 

1.6  Tehnilise valve infoedastusteenus (kuutasu) Hind oleneb objektist Teenuse sisu on tellija informeerimine 
häiretest 

1.7  Elektroonilise isikukaitse (kuutasu) Alates 35.00 Alates 42.00 Hind sisaldab jälgimisseadme 
maksumust 

1.8  Tehnilise valve valvestatuse kontroll (kuutasu) 7.00 8.40   

* Välja arvatud siis, kui patrullekipaaži väljasõidu põhjustas tellija hooletus häireseadmestiku käsitsemisel; seadmete rike tellija või kolmandate isikute süül; 

loomad; valveobjekti ruumide niiskus, tolm või temperatuuri muutused; sulgemata sissepääsud, aknad või avad. Tellija tasub patrullekipaaži väljasõidu eest, 

kui häire põhjus on jäänud korduvalt välja selgitamata ning tellija ei ole tellinud tehnikut häiresüsteemi üle vaatama või kui tellija ei ole korduvalt käinud 

valveobjektil häire põhjust välja selgitamas. Patrullekipaaži väljasõit maksab alates 24.00 eurot/kord (lisandub käibemaks). 

 

Jrk 
nr 

Muud teenused Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

2.1  Tehnilise valve objekti avamise/sulgemise 
julgestamine (kord) 

10.00 12.00   

2.2  Mehitatud valve püsivalve (tund) Hind oleneb objektist   

2.3  Mehitatud valve ajutine valve (tund) Hind oleneb objektist   

2.4  Mehitatud valvega korra tagamine üritustel (tund) Hind oleneb objektist   

2.5  Patrullteenus peatustega (kord) 7.00 8.40   

2.6  Patrullteenus fikseeritud marsruudiga (tund) 32.00 38.40   

2.7  Saateteenus (tund) 60.00 72.00 Turvaautoga saateteenus 

2.8  Isikukaitse (tund) 40.00 48.00   

2.9  Lepinguline kullerteenus (saadetis) Hind oleneb saadetise kohale toimetamise ajast ja läbisõidust 

2.10  Liiklus- ja parkimiskorraldus (tund)  13.00   15.60 

2.11  Signaaliedastusseadme T6 üür (kuu) 6.00 7.2   

2.12  Signaaliedastusseadme T14 üür (kuu) 8.00 9.60 
 

2.13  Laiendatava raadiosaatja (AESi) tähtajatu üür (kuu) 16.50 19.80 
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Jrk 
nr 

Tulekahjuhäire edastusteenus 
Hind 

käibemaksuta 
Hind 

käibemaksuga 
Märkused 

3.1  Liitumistasu* 64.00 76.80   

3.2  Kuutasu 26.50 31.80   

3.3  Häireedastusseadmestik** 256.00 307.20   

3.4  Häireedastusseadmestiku plaaniline hooldus*** 69.00 82.80   

3.5  Tulekahjuteadete tühistamine (kuu)**** 5.00 6.00   

3.6  Tulekahjuteadete tühistamise seadmestik 120.00 144.00  

3.7  Signaaliedastusseadme üür (kuu) 6.00 7.20  

* Liitumistasu sisaldab häireedastusseadmestiku seadistamist ühe häireedastusseadme kohta. Liitumistasu ei sisalda kaablitöid ja seadmete paigaldamisel 

kasutatavaid erivahendeid/seadmeid. 

** Häireedastusseadmestikku on võimalik üürida või osta. Üürimise korral sisaldub üür kuutasus, ent lepinguga kaasneb kahe aasta pikkune kliendikohustus. 

*** Häireedastusseadmestiku plaanilist hooldust tehakse üks kord kahe aasta tagant. Plaanilise hoolduse tasu sisaldab hooldustehniku transportimist 

objektile ja hooldustöid. Tasu ei sisalda uue aku ega muude abimaterjalide kulu. Kui G4S teostab samal objektil ATSi hooldust, on häireedastusseadmestiku 

plaaniline hooldus üks kord kahe aasta tagant tasuta. Kui G4S teeb samal objektil ATSi hooldust, on häireseadmestiku plaaniline hooldus üks kord kahe aasta 

tagant tasuta.  

**** Tulekahjuteadete tühistamise kuutasu lisandub teenuse kuutasule ja sisaldab tulekahjuteadete tühistamise seadmestiku paigaldamise ja üürimise tasu. 

 

Jrk 
nr 

G4S Autovalve Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

4.1  Autovalve jälgimisseadme väljaostuga (kuutasu)* 11.66 13.99   

4.2  Autovalve Pro jälgimisseadme väljaostuga 
(kuutasu)* 

16.66 19.99   

4.3  Autovalve jälgimisseadme üürimisega (kuutasu)* 17.49 20.99   

4.4  Autovalve Pro jälgimisseadme üürimisega 
(kuutasu)* 

22.49 26.99   

4.5  Rahvusvahelise andmesidepaketi (kuu)** 10.00 12.00 Võimaldab positsioneerida sõidukit 
reaalajas väljaspool Eestit (Euroopas ja 
Venemaal) 

4.6  G4S Autovalve jälgimisseade Ruptela (tk) 165.00 198.00   

4.7  G4S Autovalve jälgimisseade MK 3,5 (tk) 230.00 276.00   

4.8  Paanikanupp (tk) 12.50 15.00   

4.9  Jälgimisseadme paigaldamine Alates 60.00 Alates 72.00 Hind oleneb sõiduki margist ja tüübist 

4.10  Jälgimisseadme demonteerimine Alates 38.33 alates 46.00 Hind oleneb sõiduki margist ja tüübist 

* Patrullekipaaži väljasõit maksab 24.00 eurot/kord (lisandub käibemaks). 

** Hind lisandub G4S Autovalve või Autovalve Pro kuutasule. Minimaalne arvestusperiood on 30 päeva. Arvestusperiood algab teenuse aktiveerimise 

kuupäevast. 

 

Jrk 
nr 

Suitsuanduriteenus Nublu Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

5.1  Suitsuanduriteenus Nublu liitumistasu 8.25 9.90 Hind sisaldab suitsuanduri saatmist 
tellija valitud pakiautomaati 

5.2  Suitsuanduriteenus Nublu kuutasu 5.75 6.90 Hind kehtib alates 01.06.2021 
liitujatele. Hind sisaldab suitsuanduri 
maksumust ja vahetuspatareisid 

5.3  Patrullekipaaži väljasõit (kord) 17.50 21.00  

5.4  Suitsuanduriteenus Nublu lepingu lõpetamise 
tasu* 

65.83 79.00 Lõpetamise tasu arvestatakse iga 
anduri kohta* 

5.5  Nublu suitsu- ja vinguanduri maksumus (tk)** 189.00 
 

Seadme hüvitamisel käibemaksu ei 
lisandu 

5.6  Nublu suitsu- ja vinguandurile tootjapoolse 
ekspertiisi teostamine 

25.00 30.00 Teostatakse tellija soovil 

* Kui tellija ütleb lepingu üles enne kliendikohustuse lõppu (12 kuud alates suitsuanduri üleandmisest) või kui täitja ütleb lepingu üles, kuna tellija rikkus 

lepingu tingimusi. 

** Tellija hüvitab suitsuanduri maksumuse, kui ta ei tagasta 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul lepingu taganemisest teatamisest või lõppemisest 

arvates suitsuandurit täitjale või kui suitsuanduri tagastamisel selgub, et seade ei ole töökorras või komplektne. 
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Jrk 
nr 

Lisateenused1 Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

6.1  Tehnilise valve lepingu peatamine* 3.00 3.60   

6.2  Patrullekipaaži väljasõit kombineeritud teenuse, 
väljakutseteenuse ja G4S Väikevalve korral (kord) 

Alates 24.00 Alates 28.80   

6.3  Patrullekipaaži väljasõit infoedastusteenuse korral 
(kord) 

Alates 40.00 Alates 48.00   

6.4  Ajutine mehitatud valve tehnilise valve lepingu 
alusel (tund)** 

29.00 34.80 Hinda arvutatakse täistunni kaupa 

6.5  Tehniku väljakutse ja plaaniväline hooldus** 69.00 82.80   

6.6  Tehnilise valve lepingu järgne plaaniline hooldus 
(tund)** 

69.00 82.80   

6.7  Hoolduslepingujärgne plaaniline hooldus Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja hooldusintervallist 

6.8  Paigalduslepingujärgne seadmete paigaldus Hind oleneb seadmete tüübist, kogusest ja töö keerukusest 

6.9  Valehäire põhjus(t)e väljaselgitamine objektil (tund) 69.00 82.20  

6.10  Kaughalduse teel tehtav muudatus (kord) 25.00 30.00 Viiteaja muutmine; kasutajakoodi 
lisamine, muutmine ja 
kustutamine; kasutajaõiguste 
muutmine kuni 5 kasutajat; 
valveaja muutmine jne 

6.11  Valehäire töötlemise tasu (häire) 1.37 1.64  

6.12  Relvade hoiustamine (ööpäev/relv) 5.00 6.00 Hind ei sisalda turvapakendi hinda  

6.13  Relvade hoiustamine (kuu/relv) 25.00 30.00 Hind sisalda turvapakendi hinda  

6.14  Võtmete hoiustamine (kuu/võti) 2.00 2.40   

6.15  Võtmete kasutamine kohale toimetamisega (kord) 20.00 24.00   

6.16  Turvalahenduste auditeerimine ja kontseptsiooni 
väljatöötamine 

Hind oleneb objektist Hinna aluseks on spetsialisti 
tööaeg 

6.17  Turvalahenduste projekteerimine ja 
dokumenteerimine 

Hind oleneb objektist Hinna aluseks on spetsialisti 
tööaeg 

6.18  Tehnilise inseneri väljakutse (tund) 79.00 94.80 Hind sisaldab programmeerimist, 
tarkvara installeerimist, 
videoväljavõtteid, koolitust jms 

6.19  Ühekordne turvapakend (tk) 0.40 0.48 
 

6.20  Signaalide väljavõte, kordusarve või patrullekipaaži 
häireraport tava- või e-postiga (kord) 

5.00 6.00 Signaalide väljavõte kuni 6 kuu 
kohta tellimise kuupäevast 
arvates 

6.21  Signaalide väljavõte, patrullekipaaži häireraport, 
arve e-teenindusest  

Tasuta Tasuta Signaalide väljavõte kuni 6 kuu 
kohta tellimise kuupäevast 
arvates 

6.22  Arve e-postiga Tasuta Tasuta   

6.23  Arve internetipanka Tasuta Tasuta   

6.24  E-arve (masintöödeldav) Tasuta Tasuta  

* Esimesel kuul on lepingu peatamine tasuta. Teisest kuust alates kehtib hind hinnakirjast. Lepingut saab peatada kuni 12 kuud. Kliendikohustuse kehtivuse 

ajal lepingut peatada ei saa. Kui lepingu peatamist soovitakse lõpetada ajal, kui lepingu peatamise eest on arve juba esitatud, ei kuulu jooksva kuu eest 

esitatud arve krediteerimisele.  

** Hind sisaldab tehniku transportimist objektile ja kuni 1 tund tööd. Iga järgneva töötunni arvestus toimub 0,5 tunni kaupa. Hind kehtib tööpäevadel 09.00-

17.00. Väljaspool viidatud aega ja riigipühadel kehtib 1,5-kordne hind. Kiirtöö hind (töö väljaspool järjekorda) on kahekordne. Seadmete, materjalide ja 

erivahendite kulu ei sisaldu hinnas ning selle eest esitatakse eraldi arve. 

  

                                                           
1 Lisateenuste hinnakiri kehtib siis, kui lepingus ei ole fikseeritud teisiti. 
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Jrk 
nr 

Lepingu sõlmimine ja muudatused Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

7.1  Lepingu sõlmimine (tavaleping) 30.00 36.00   

7.2  Lepingu ümbervormistamine 30.00 36.00   

7.3  Lepinguliste andmete muutmine klienditeeninduses 
(kord) 

5.00 6.00 Sisaldab kontaktisikute, salasõnade, 
aadresside, kontakttelefonide, 
teenindamise kellaaegade, 
valveobjekti kirjelduse muutmist 

7.4  Lepinguliste andmete muutmine e-teeninduses  Tasuta Tasuta Sisaldab kontaktisikute, salasõnade, 
aadresside, kontakttelefonide, 
teenindamise kellaaegade, 
valveobjekti kirjelduse muutmist 

7.5  Valveseadmestiku või signaaliedastusseadme 
lahtiühendamine või demonteerimine* 

69.00 82.80   

7.6  Leppetrahv valveseadmestiku või 
signaaliedastusseadme tagastamisega viivitamise eest 

5% lepingu kuutasust päevas   

* Hind sisaldab tehniku transportimist objektile ja kuni 1 tund tööd. Iga järgneva töötunni arvestus toimub 0,5 tunni kaupa. Hind kehtib tööpäevadel 09.00-

17.00. Väljaspool viidatud aega ja riigipühadel on 1,5-kordne hind. Kiirtöö hind (töö väljaspool järjekorda) on kahekordne. Seadmete, materjalide ja 

erivahendite kulu ei sisaldu hinnas ja selle eest esitatakse eraldi arve. 

 

Jrk 
nr 

Tuleohutus ja esmaabi Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

8.1  Tulekustuti 2 kg (tk) 22.00 26.40 ABC-klassi pulberkustuti 

8.2  Tulekustuti 6 kg (tk) 39.00 46.80 ABC-klassi pulberkustuti 

8.3  Tulekustuti 2 kg (tk) utiliseerimine 22.00 26.40  

8.4  Tulekustuti 6 kg (tk) utiliseerimine 39.00 46.80  

8.5  Pulberkustutite kontroll (tk)* 2.50 3.00 Hind kuni 10 kg pulberkustutitele. Ei 
sisalda tehniku väljakutset (ei kehti 
hoolduslepingu olemasolu korral) 

8.6  Sprinklersüsteemi hooldus (sprinklerpea/kuu)** 0.50 0.60 Hind kehtib 100–400 sprinklerpeaga 
süsteemidele ja sisaldab kõiki aasta 
jooksul tehtavaid sprinklersüsteemi 
hooldusi (8 kuuhooldust, 3 
kvartalihooldust ja aastahooldust) 

8.7  Gaaskustutussüsteemi kontroll ja hooldus  Hind oleneb objektist   

8.8  Esmaabikomplekt, vutlaris (kuni 25 inimesele) 10.79 12.95   

8.9  Esmaabikomplekt, vutlaris (alates 25 inimesele) 13.75 16.50   

8.10  Autoapteek (sõiduautole) 7.92 9.50   

8.11  Autoapteek (firmaautodele ja väikebussidele) 11.63 13.95   

8.12  Esmaabiõpe (16 tundi) Hind oleneb osalejate arvust ja käsitletavatest teemadest 

8.13  Esmaabi täiendusõpe (8 tundi) Hind oleneb osalejate arvust ja käsitletavatest teemadest 

8.14  Tuleohutuse algõpe ettevõttele (3 tundi) Hind oleneb osalejate arvust ja käsitletavatest teemadest 

8.15  Tuleohutuse täiendusõpe ettevõttele (6 tundi) Hind oleneb osalejate arvust ja käsitletavatest teemadest 

8.16  Tuleohutuse täiendusõpe ettevõtte omanikele ja 
tuleohutuse eest vastutavatele isikutele (6 tundi) 

Hind oleneb osalejate arvust ja käsitletavatest teemadest 

8.17  Tuleohutuse täiendusõpe tuletööde tegijale  
(8 tundi) 

Hind oleneb osalejate arvust ja käsitletavatest teemadest 

8.18  Evakuatsiooniõppus  Hind oleneb osalejate arvust ja objekti suurusest 

8.19  Tuleohutusülevaatus Hind oleneb objektist 

* Üle 10 kg pulberkustutitele ja teist tüüpi kustutusainetega tulekustutite kohta küsige pakkumine. 

** Väiksemate kui 100-pealiste ja suuremate kui 400-pealiste süsteemide kohta küsige pakkumine. 

*** Pakume ka teisi tuleohutuse valdkonnaga seotud teenuseid. Hinnad olenevad objektist, küsige pakkumine. 
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Jrk 
nr 

Läbipääsusüsteemi teenus Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

9.1  G4S Nutivõti* 12.50 15.00 Kuumakse seadme kohta kuus 

9.2  Läbipääsusüsteemi teenuse lepingu lõpetamise 
tasu** 

   

9.3  Läbipääsusüsteemi teenuse seadme maksumus 
*** 

   

* Kui seadmed kuuluvad G4Sile (kasutatakse G4Sile kuuluvat seadet), kehtib kliendikohustus, mis fikseeritakse lepingus. 

** Lepingu lõpetamise tasu rakendatakse, kui tellija ütleb lepingu üles enne kliendikohustuse lõppu või kui täitja ütleb lepingu üles, kuna tellija rikkus 

lepingu tingimusi. Lepingu lõpetamise tasu suurus fikseeritakse lepingus. 

*** Kui tellija ei tagasta kliendikohustusega seadet täitjale 14 (neljateistkümne) kalendripäeva jooksul lepingu lõppemisest arvates, ei telli seadme 

demonteerimist täitjalt viidatud tähtaja jooksul või kui seadme tagasisaamisel selgub, et seade ei ole töökorras või komplektne, tasub tellija seadme 

maksumuse ühekordse arve alusel. 

 

Jrk 
nr 

Videovalve teenused* Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

10.1 Videosalvestise väljavõte (maht kuni 4 GB) 
(kord) 

25.00 30.00 Tellija edastab tellimusega 
kaamera(te) nimetuse(d) ja 
ajavahemiku  

10.2  Videoanalüütikaga kaamera ettevalmistamine 
distantsilt (kaamera/tk) 

140.00 168.00 
 

10.3 Videoserveri ettevalmistamine distantsilt 
(videoserver/tk)  

550.00 660.00 Tasu ei sisalda tarkvara litsentse 

10.4 Videovalve objekti ettevalmistamine G4Si 
juhtimiskeskuses (objekt/tk) 

600.00 720.00  

10.5 Kasutaja õiguste loomine või muutmine 
(kasutaja/tk) 

15.00 18.00  

10.6 Valveobjekti automaatse valvegraafiku loomine 
või muutmine (kord) 

45.00 54.00  

* Videovalve teenuste hinnad (p 10.1–10.6) hinnad kehtivad alates 01.12.2021. 

 

Jrk 
nr 

Lõpetatud teenused ja tooted Hind 
käibemaksuta 

Hind 
käibemaksuga 

Märkused 

11.1     Raadiosaatja üür (kuu) 14.50 17.40  Lõpetatud alates 01.11.2022 

11.2     Raadiosaatja tähtajaline üür (kuu) 6.00 7.20 Kliendikohustus on 36 kuud. Lõpetatud 
alates 01.11.2022 

 


