
S M A R T  D O M
O F E R T A



SZANOWNI PAŃSTWO

Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie ofertą projektu, doradztwa oraz 
konfiguracji urządzeń w Państwa domu.

SmartMe projektuje Smart Domy w ekosystemach:

Systemy są kompatybilne z Apple iOS oraz Google Android.

HomeKit Home Assistant Ampio



USŁUGI

Przygotowaliśmy dla Państwa zestaw pakietów konfiguracji systemu  
Home Assistant / HomeKit. 

Szczegółowy opis usług oraz pakietów jest załączony do tej oferty. 

 Prosimy wybrać spośród nich lub opisać swoją własną wizję Smart Domu.  
Na tej podstawie przygotujemy dla Państwa wycenę. 



*  wszystkie podane ceny są cenami brutto
**  i lość potrzebnych roboczogodzin na podstawie wyceny 

DOBÓR 
SPRZĘTU

T

Dobór I  przygotowanie l isty 
sprzętów zgodnie z 

wymaganiami kl ienta.   
 

499 PLN

PODSTAWOWA 
KONFIGURACJA

Konfiguracja systemu Home 
Assistant na miniPC   

 
lub 

 
Konf iguracja systemu 

HomeKit / HomeBridge  na 
miniPC

499 PLN

KONFIGURACJA 
SMART HOME

Dodanie urządzeń do 
systemu.  

 
Przydzielenie urządzeń do 

pomieszczeń.   
 

Przygotowanie pulpitu z 
kartami urządzeń oraz 

podglądu parametrów domu. 

150 PLN 
za roboczogodzinę

Finalna cena projektu potwierdzona jest  z  zamawiającym przed rozpoczęciem prac.



ALARMY

T

Zgłoszenia alarmowe (z 
czujników bezpieczeństwa) 
na telefon (push,  telegram, 

mail )*

499 PLN

KAMERY

Dodanie kamer do Home 
Assistant  oraz konf iguracja 

kart  na pulpicie Home 
Assistant  z  podglądem na 
żywo, wykrywaniem ruchu 

oraz powiadomieniami 
(kamera musi  posiadać 

funkcję detekcj i )**

499 PLN

KONFIGURACJA 
SMART HOME

Dodanie własnych prof i l i (scen 
lub automatyzacj i )  dla 
dowolnych urządzeń.  

 
Przygotowanie scen dla 

oświetlenia,  np.  Dzień dobry,  
f i lm romantyczny (do 10 scen)

599 PLN  

*  cena dotyczy za 10 urządzeń 
**  cena dotyczy za 10 czujników



T

PAKIET  
ALARMY

Zgłoszenia 
alarmowe (z 

czujników 
bezpieczeństwa) 
na telefon (push,  

499 PLN

HARMONOGRAMY

Ustawienie 
harmonogramów 

tygodniowych dla 
wybranych urządzeń 
w ramach projektu.  *

299 PLN

PAKIET  
ALARMY

Zgłoszenia 
alarmowe (z 

czujników 
bezpieczeństwa) 
na telefon (push,  

499 PLN

ALARMY

Dodanie smartfonów 
jako osoby w domu 

 i  wyświetlanie ich w 
obecności  oraz 

lokal izacj i  na mapie.   
 

Uzależnienie prof i lu 
"nikogo nie ma 

 w domu" od 
obecności  

smartfonów w 
zasięgu WiFi  lub 

lokal izacj i  
użytkowników. 

299 PLN 

PAKIET  
ALARMY

Zgłoszenia 
alarmowe (z 

czujników 
bezpieczeństwa) 
na telefon (push,  

499 PLN

STEROWANIE  
GŁOSOWE

Sterowanie 
urządzeniami za 

pomocą asystenta 
Google  po polsku.  **

299 PLN 

PAKIET  
ALARMY

Zgłoszenia 
alarmowe (z 

czujników 
bezpieczeństwa) 
na telefon (push,  

499 PLN

PANEL STERUJĄCY 
NA ŚCIANĘ

Konfiguracja 
wyświetlacza 
sterującego 

systemem na ścianie .   
 

Cena za kartę.

99 PLN 

*  pakiet  10 harmonogramów 
**  język polski  dostępny w przypadku sterowania telefonem 



T

INFORMACJE

*  wszystkie podane ceny są cenami brutto

Dobór i przygotowanie listy sprzętów zgodnie z wymaganiami klienta  
w formie .xls kosztuje 250 PLN.

Ceny ustalane są indywidualnie, na bazie projektu oraz wymagań klienta.

W przypadku konfiguracji u klienta - cena za 1 km od siedziby firmy  
w Katowicach 1,23 PLN.

Koszt długotrwałego doradztwa - powyżej 1 miesiąca -  1250 PLN / mc

Pakiety można łączyć ze sobą, nie wszystkie elementy każdego pakietu  
są wymagane.

UWAGA
Oferujemy doradztwo oraz konfigurację. W ramach konfiguracji istnieje możliwość podłączenia 
elektrycznego urządzeń, jednak w budynku musi istnieć odpowiednio przygotowana instalacja 

elektryczna. 
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ZAPRASZAMY

kontakt@smartme.pl + 48 500 588 198

Twój cały świat SMART
www.smartme.pl


