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Vážení zákazníci a uživatelé, 
 

v tomto čísle našeho informačního bulletinu pro Vás máme dvě zprávy –  
a jak už to bývá, jedna je dobrá, druhá trochu horší. Dobrou zprávou je příchod 
nové generace oblíbeného minialarmu EPIR s novým názvem PITBULL 
ALARM PRO, horší zprávou pak je mírné navýšení cen některých produktů,  
ke kterému jsme nuceni uchýlit se poprvé od roku 2012. Více informací najdete 
v dalším textu. 

 
Krásný a klidný zbytek zimy ! 

Ing. Jiří Šmatlák 
produktový manažer ELDES 

 
*************************************************** ************* 
Nová generace minialarmu EPIR 

 
31. 1. 2018 byl do prodeje nasazen nový 
produkt ELDES, minialarm PITBULL 
ALARM PRO. Jedná se o novou generaci 
oblíbeného minialarmu řady EPIR, který 
zůstává bezkonkurenčně nejkvalitnějším 
minialarmem, který je na trhu v ČR k dostání. 
Kromě změny obchodního názvu produktu má 
tato verze minialarmu přepracován modul 

bezdrátové nadstavby (což mj. zvyšuje její dosah až na 3000m v otevřeném 
prostoru) a mimo možnosti vložit do minialarmu dvě SIM karty nabízí řadu 
dalších vylepšení. Podporuje bezdrátovou dotykovou klávesnici EWKB5  
(a samozřejmě EWKB4) a je plně kompatibilní s ovládacím uživatelským 
cloudovým rozhraním Eldes Security. 

PITBULL ALARM PRO vychází z architektury zabezpečovací ústředny 
ESIM384 a není možné jej programovat konfiguračním programem Config 
Tool, nýbrž je třeba použít nový konfigurační nástroj Eldes Utility (ke stažení 
zdarma na stránkách výrobce nebo na alarmprodej.cz). Věříme, že si  
s PITBULLEM budete rozumět! A buďte bez obav, poslechne Vás na slovo. 
 
*************************************************** ************* 



   

ALARM PRODEJ.CZ                                                    www.alarmprodej.cz 
  Tel: 724 030 544  

Navýšení cen vybraných produktů 
 

 Poprvé od roku 2012 jsme nuceni zvýšit cenu 
některých vybraných produktů – jediným důvodem je 
navýšení ceny na straně výrobce, navýšení ovšem není 
nijak dramatické a týká se pouze pěti položek z našeho 
sortimentu, ostatní ceny zůstávají v platnosti. Ze dvou 
možností – ponechat doporučené koncové ceny  
a o navýšení snížit rabat našim partnerům nebo ponechat 
rabat partnerů na stejné výši a upravit cenu  

pro koncového zákazníka – jsme se rozhodli pro druhou možnost. Přijde nám 
férovější vůči našim dlouholetým odběratelům a i přes navýšení koncových cen 
zůstávají naše produkty stále konkurenceschopné. 

K navýšení cen dojde od 1. 3. 2018, do té doby se Vaše nákupní ani koncové 
ceny nemění, máte tedy dostatek času vytvořit si případné zásoby levnějších 
produktů pro Vaše projekty. 

 
 K datu 1. 3. 2018 prosím navyšte koncové ceny (uvedeny bez DPH)  

u následujících produktů následovně: 
 

PRODUKT KONCOVÁ CENA  

V Kč BEZ DPH 

NAVÝŠENÍ 

V Kč 

ESIM384 5.060,- + 170,- 

PITBULL ALARM PRO 4.524,- + 400,- 

EWP3 1.459,- + 90,- 

EWD3 1.100,- + 50,- 

EWKB4 2.140,- + 50,- 

 
 Rádi bychom i nadále zachovali férové dodržování doporučených 

koncových cen produktů ELDES na veřejně dostupných webových stránkách, 
cenících apod., díky čemuž se nám úspěšně daří bránit vzájemnému 
„podstřelování“ cen mezi distributory, které v konečném důsledku vždy vede 
k devalvaci rabatu a jména značky, která se nakonec stane pro distributory 
finančně nezajímavou. Toto omezení se samozřejmě (stejně jako dosud) netýká 
Vašich případných slev pro konkrétní zákazníky či projekty. 

 
*************************************************** *************  

 
Děkujeme za Vaše podněty a zpětnou vazbu, kterou nám neustále 

poskytujete, a těšíme se na další spolupráci s Vámi. Děkujeme také za Váš čas, 
který jste věnovali tomuto bulletinu. 

Tým ELDES. 


