
 

 
 

Domofonu līzings iedzīvotājiem uz 60 mēnešiem  
 

Tagad Jums ir iespēja nopirkt un izmantot dažādas domofonu sistēmas, bez līzinga un tehniskās apkalpošanas 
apmaksas caur namu pārvaldi. 

 
Ikmēneša apmaksas formula: A + B + C + D 
 
A - līzinga ikmēneša maksa А = aparatūras cena / dzīvokļu-maksātāju skaits / 60 mēneši 
B - tehniskas apkalpošanas ikmēneša maksa 0,63 Eur no dz./mēn. (t.sk. PVN) 
C - procenti par līzinga izmantošanu С = 10% no A 
D - apdrošināšana D = 10% no A  
 
Paraugs 1. Domofons RAINMANN CP: atvēršana ar individuāliem kodiem, elektroniskām atslēgām un atvēršana ar 
tālvadību no dzīvokļa klausules. Aparatūras cena - 400 Eur 
domofonu iekārta un montāža:  

 izsaukumu bloks ar iebūvēto elektroniskās atslēgas nolasītāju, elektroniskais bloks, barošanas bloks 
 elektromagnētiskā atslēga, izejas poga 
 metāliska kaste, kabelis, materiāli un furnitūra 

papildus: klausules uzstādīšana no 14 Eur, elektroniskā atslēga (čips) - 2,50 Eur / gb. 
 
Kāpņu telpā ir 36 dzīvokli, maksātāju skaits var būt 30 dz. 
A - līzinga ikmēneša maksa А = 400 / 30 / 60 mēn.; А = 0,22 Eur 
B - tehniskās apkalpošanas ikmēneša maksa 0,45 Ls no dz./mēn. (t.sk. PVN); B = 0,63 Eur 
C - procenti par līzinga izmantošanu С = 10% no A; С = 0,02 Eur 
D - apdrošināšana D = 10% no A; D = 0,02 Eur  

Ikmēneša maksa  0,22 Eur + 0,63 Eur + 0,02 Eur + 0,02 Eur = 0,89 Eur 
No katra dzīvokļa par gadu - 10,68 Eur (par pusgadu - 5,34 Eur) 
Pilna cena par 5 gadiem no kāpņu telpas – 1602,00 Eur 
 
Paraugs 2. Koda atslēga Farfisa FC32:  atvēršana ar kodu - 294 Eur 
kodu atslēga un montāža:  

 koda panelis, barošanas bloks  
 elektromagnētiskā atslēga, izejas poga 
 kaste, kabelis, materiāli un furnitūra 

 
Kāpņu telpā ir 15 dzīvokli, maksātāju skaits var būt 14 dz. 
A - līzinga ikmēneša maksa А = 294 / 14 / 60 mēn.; А = 0,35 Eur 
B - tehniskās apkalpošanas ikmēneša maksa 0,63 Eur no dz./mēn. (t.sk. PVN); B = 0,63 Eur 
C - procenti par līzinga izmantošanu С = 10% no A; С = 0,04 Eur 
D - apdrošināšana D = 10% no A; D = 0,04 Eur  

Ikmēneša maksa  0,35 Eur + 0,63 Eur + 0,04 Eur + 0,04 Eur =  1,06 Eur1,92 Ls 
No katra dzīvokļa par gadu - 12,72 Eur (par pusgadu - 6,36 Eur) 
Pilna cena par 5 gadiem no kāpņu telpas - 890,40 Eur 
 
Jāapmaksā par gadu, par pusgadu vai par ceturksni. 
Pēc gadu (līzinga termiņa beigās) iedzīvotāji kļūst aparatūras īpašnieki, ja veic pilnīgu un savlaicīgu samaksu. 
Pēc izvēles iedzīvotāji var noslēgt atsevišķu tehniskās apkalpošanas līgumu. 
 
 
Visas cenas norādītas ar PVN 
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Domofons RAINMANN CP: 
atvēršana ar individuāliem 
kodiem, elektroniskām 
atslēgām un atvēršana ar 
tālvadību no dzīvokļa 
klausules 

Domofonu iekārta un montāža:  

izsaukumu bloks ar iebūvēto elektroniskās 
atslēgas nolasītāju, elektroniskais bloks, 
barošanas bloks, elektromagnētiskā 
atslēga, izejas poga, metāliska kaste, 
kabelis, materiāli un furnitūra 
papildus: klausules uzstādīšana no 14 Eur, 
elektroniskā atslēga (čips) – no 2,50 Eur. 
 

400 Eur 
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Domofons RAINMANN: 
atvēršana ar individuāliem 
kodiem un atvēršana ar 
tālvadību no dzīvokļa 
klausules 

Domofonu iekārta un montāža:  

izsaukumu bloks, elektroniskais bloks, 
barošanas bloks, elektromagnētiskā 
atslēga, izejas poga, metāliska kaste, 
kabelis, materiāli un furnitūra 

papildus: klausules uzstādīšana no 14 Eur, 

390 Eur 
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Koda atslēga Farfisa FC32:  
atvēršana ar kodu 

Koda atslēgas iekārta un montāža:  

koda panelis, elektroniskais bloks, 
barošanas bloks, elektromagnētiskā 
atslēga, izejas poga, kaste, kabelis, 
materiāli un furnitūra 

294 Eur 
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Domofons  Dialogs 110CP:   
atvēršana ar kodu, 
elektroniskām atslēgām un 
atvēršana ar tālvadību no 
dzīvokļa klausules 

Domofonu iekārta un montāža:  

izsaukumu bloks ar iebūvēto elektroniskās 
atslēgas nolasītāju, elektroniskais bloks, 
barošanas bloks, elektromagnētiskā 
atslēga, izejas poga, metāliska kaste, 
kabelis, materiāli un furnitūra 
 

294 Eur 
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Piekļūšanas kontroles 
sistēma:  atvēršana ar 
elektroniskām atslēgām 

Iekārta un montāža: 

elektroniskās atslēgas nolasītājs, Z-5R 
kontrollera bloks, barošanas bloks, 
elektromagnētiskā atslēga, izejas poga, 
metāliska kaste, kabelis, materiāli un 
furnitūra 
papildus:  
elektroniskā atslēga (čips) – no 2,50 Ls  

294 Eur 

 
Apraksts un apskats:  http://www.dialogss.lv/804-domofonu-akcijas-lizings60-lv.html 
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