
 Tunstall AB, Hyllie Boulevard 10 B, 215 32 Malmö 

t: 020- 66 11 11 e: nordic.tunstallinfo@tunstall.com w: tunstall.se @TunstallSverige 

Tunstall GPS-Klocka
Beställnings- och hyresunderlag Nybeställning Ändring

(Tunstalls anteckningar) Avtalsnr FO S nr tel nr larmkod 

Fakturamottagare Adress 
Postnummer/ort Referensnummer 

Leveransadress Gatuadress 
Postnummer/ort Referensnummer 

Namn på användare Personnummer 

Adress, Postnummer/ort 

Larmlista, telefonnummer som Trygghetscentralen ska ringa vid larm, minst 2 stycken 

Namn/grupp Tid Telefonnummer 

Namn/grupp Tid Telefonnummer 

Namn/grupp Tid Telefonnummer 

 Larmfri zon, utanför denna radie går det automatiskt ett larm  Meter   mellan kl.    och 

 Meter   mellan kl.    och  Meter   mellan kl.    och 

Telefonnr för information om zonerna 

 Ja    Nej          Fallsensor, man down, larmar efter ett fall när klockan har varit still i 30 sekunder 

 Ja    Nej          GPS-klockans larmknapp aktiverad 

 Ja    Nej          Taluppkoppling vid larm från Trygghetscentralen till klockan 

 Ja    Nej          GPS Demensarmband med nyckel, 367,50kr/st 

 Ja    Nej     GPS positionsfyr, vit, batteri, förstärker signalen från laddaren till klockan, 525kr/st 

 Inloggningsuppgifter för att se kartvy på websida   Mailadress: 

 Möjlighet att ringa till och från klockan från följande telefonnummer 

Namn Telefonnummer 

Namn Telefonnummer 

Namn Telefonnummer 

Mailadress  för varning: lågt batteri   Telefonnummer för batteri slut 
Övrig information 

Uppgiftslämnare, namn Telefonnummer 
Mailadress Ort/datum 

Ifylld blankett mailas till: se.order@tunstall.com 



Priser 

GPS klocka, telefonabonnemang, larmmottagning på Trygghetscentralen: 
10 samtal/månad + 0,5 MB,  telefonsupport 08:00-16:30 

Bashyra 24 månader, därefter en månads uppsägningstid 450:-/månad 

Tilläggstjänster 

Inlogg för att se kartvy på websida 500:- 

Larmfri zon, automatiskt larm när klockan går utanför önskad radie från adress  150:-/månad 

Fall sensor/man down   50:-/månad 

Inkommande och utgående samtal via klockan 1-4 telefonnummer       150:-/månad 

Uppläggningsavgift 1899:- , ändring av uppgifter 550:-, samtalskostnader som överstiger samtalspotten debiteras. 

Övrig information: 
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