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Callock avaa taloyhtiön ovet ja palvelut puhelinsoitolla TURVALLISESTI JA NYKYAIKAISESTI.
Callock -palvelu kehitettiin tuomaan turvallinen avaus- ja käyttöpalvelu
taloyhtiöille. Palvelu toimii jokaisessa asennetussa kohteessa puhelinsoitolla.

USEIMMIN KYSYTYT KYSYMYKSET YRITYKSET JA JULKISET TILAT:

“

“

Vieraani saapuvat.
Avaan alaoven
soittamalla
Callock-numeroon.

Olipa helppoa
avata autotallin ovi
soittamalla Callocknumeroon

Ihanaa ettei enää
- TARVITSEEKO MINUN
LADATA JOKIN SOVELLUS/APP?
tarvinnut ottaa kolikoita
Olen helpottunut, ettei minun
Ei, palvelu toimii soittamalla
pesutupaan.

tarvitse muistaa erillisiä jatkuvasti
vaihtuvia koodeja. Voin vain soittaa
- MITÄ MUUTA KÄYTTÖÖNOTTOON TARVITAANCallock
KUIN -numeroon
SÄHKÖT?ja saan
Esim. ovissa sähkölukot tarvikkeineen, jos ei jo oleavattua kaikki taloyhtiön
palvelut yhdellä soitolla.
Soitin vain Callockiin.

- MITEN TULOUTUS TAPAHTUU?
Operaattori tulouttaa kerran kuukaudessa suoraan tilanhaltijan tilille

“

“

- MITEN SOITON HINTA MÄÄRÄYTYY?
Soiton hinta on tilanhaltijan päätettävissä

“

“

- MITÄ PALVELUN KÄYTTÖ MAKSAA?
Vain kertamaksu Callock modeemista + asennuksesta. Tilan omistajalle ei tule mitään kk-maksuja tai
muita kuluja. Myöskään avausmaksua, tai ylläpitokustannuksia
ei ole. osasin
Minäkin iäkkäänä henkilönä
Tunnen oloni turvalliavata hoitohenkilökunnalle oven, kun
seksi, koska tiedän että
jouduin soittamaan ambulanssin.
- ONKO CALLOCKISSA
YLLÄPITOKUSTANNUKSIA?
taloyhtiöni ovet aukeavat
Samalla tavalla kuin vieraillenikin,
Vain kertamaksu
modeemista
+
asennuksesta.
Tilan
omistajalle ei tule kk-maksu tai muita piilokuluja
vain taloyhtiön asukkaisoittamalla Callockiin.
den puhelinsoitolla.

- VOIKO ULKOMAISESTA LIITTYMÄSTÄ SOITTAMALLA AVATA/MAKSAA PALVELUN
tyytyväinen,
Kyllä, Callock Olen
toimiimyös
minkä
vaan maiden liittymillä.
Kumpa kaikki uudet
koska Callock palvelua
palvelut toimisivat näin
on
ilkivallalta
suojassa,
- SAAKO OVEN AUKI VELOITUKSETTA AUKI MUUTENKIN?
helposti kuin Callock.
eikä se tuota taloyhtiön
Esim. WC:n ovi
voidaan tarvittaessa avata kassalta
asukkaille lisää korjauskustannuksia.

“

“

- VOIKO PALVELULLA MAKSAA AUTONPESULAITTEEN KÄYTÖN?
Kyllä. Tilanhaltija saa asennettua sähköllä varustetuihin tiloihin Callock-palvelun. Myös muihinkin
kohteisiin joissa perinteinen kolikko tai poletti halutaan korvata nykyaikaisella maksutavalla
- ONKO LAITTEESSA SIM-KORTTI VALMIINA?
Kulunkäynti taloyhtiöiden porraskäytäviin, autotalleihin, sisäpihoille,
Kyllä on. Avaamme liittymän tilanhaltijan/taloyhtiön tiedoilla jolloin laite toimitetaan täysin
jätekatoksiin
sekä muihin mahdollisiin rajoitettuihin tiloihin on nyt entistä
asennusvalmiina ja on heti käyttövalmis kun asennus tehty.
helpompaa ja turvallisempaa Callockin ansiosta.

