
Tillval Pris Pris/mån
Larmtjänst

Brand SOSInbrott

Inbrottslarm
Övervakat inbrottslarm med kameradetektor för bild verifering  
av larm orsaken. Professionellt uppkopplat till larmcentralen.

Brandvarningssystem
Sammankopplade rökdetektorer med tal.  
Professionellt övervakade av vår larmcentral.

Verisure SOS-larm
Med kontaktlarm kan larmcentralen nå ditt hem  
och ge direkt hjälp vid en akut situation.

OFFERT

UPPKOPPL AT HEML ARM

S V ERIGES MES T INS TALLER A DE 
HEML ARM – SNABBA S T R ÄT T ÅTGÄRD 

App

:– /mån

 Pris totalt
           :–

      :– /mån
(larmtjänst)

Summa

Larmpaketet innehåller:

Säljare • telefon
OFFERTNUMMER:

DATUM:

Delbetala med Wasa Kredit
Vårt samarbete med Wasa Kredit ger dig möjlighet  
att delbetala installationen räntefritt upp till 36  månader.

Första fakturan kommer tre månader efter  installation,  
då väljer du om du vill betala hela  summan eller delbetala.

36 månaders 
räntefri 

avbetalning

Verisure App – en av Sveriges mest använda appar 
Du kan enkelt styra och hålla koll på ditt hem genom  
mobilen, var du än  befinner dig. 

:–

OFFERTEN ÄR GILTIG I 30 DAGAR

PRELIMINÄR   
INSTALLATIONSDAG:

INSTALLATIONS ADRESS:

KUND:

Larmcentral dygnet runt, året runt

Fria utryckningar med inre väktartjänst

Krypterad informationsöverföring

Professionell installation

Utökad produktgaranti

Ingår

Trygg Lägenhet

1 Kameradetektor

1 Dörr-fönsterdetektor

2 Rökdetektor

1 Röstenhet

1 Larmbricka vit

1 Manöverpanel

1 Huvudenhet

Rabatt -3 490 kr

Mikael Ljungkvist, 0707748820
1340856

2017-02-19

4 990

299

BRF Doktorn BRF Doktorn, 0732090465

Hägersten, Hägersten

1 500

299



OFFERT

Det här ingår i ditt hemlarm

ÖK A  TRYGGHE TEN MED SVERIGES 
MES T  INS TALLER ADE HEML ARM

Verisure Sverige AB 
Adress Box 2511, 580 02 Linköping
Org.nr 55 61 53 - 2176

Hemsida www.verisure.se
e-post kundtjanst@verisure.se
Telefon 020-7 24 365

Larmcentralen agerar direkt
Våra larm operatörer finns på plats dygnet runt, året  
runt, och  agerar direkt om ditt larm löser ut.  
Via Direct enheten kan larmoperatören kommunicera   
direkt med  personerna på platsen. Vår egen larmcentral  
är norra  Europas största och ligger i Linköping.   
Därmed kan vi  erbjuda  exceptionell service till våra kunder  
– hos oss är du alltid prio ett!

Fria utryckningar med inre väktartjänst
Vid verifierat larm åker alltid väktare till ditt hem. Med till-
gång till din nyckel kan väktaren  utöver att genomföra en 
yttre  inspektion också säkerställa ditt hem invändigt. Det 
kostar  inget extra, oavsett vad som har orsakat larmet, då 
detta är något som ingår hos oss. Vi påkallar även polis och 
räddnings tjänst när situationen kräver det. 
GPS-positionering på alla installationsadresser.

Dubbel krypterad informationsöverföring
Med flera kommunikationsvägar är ditt larm  anslutet till vår 
 larm central även om bredbands uppkopplingen  till fälligt inte 
 fungerar eller om det inte finns mobil -täckning. En  dubbel 
 säkerhet som vi med stolthet erbjuder alla våra kunder.  All 
kommunikation mellan våra larmsystem och vår larm central 
sker med  krypterad informations överföring.

Professionell installation
Installationen av larmet planeras och utförs av en 
professionell installatör som också visar dig hur enkelt 
det är att hantera ditt larmsystem. Passa på att lära 
dig alla smarta fördelar med just ditt hemlarm  
– du har en expert hos dig!

Utökad produktgaranti
Vi utvecklar våra egna produkter som håller mycket 
hög kvalitet. Som kund hos oss har du utökad 
produkt garanti, skulle någon produkt gå sönder  byter 
vi ut den kostnadsfritt så länge du är kund hos oss.

Inbrottslarm med bildverifiering
Ditt hem är i trygga händer oavsett var du är. Om larmet skulle gå tar kameradetektorerna omedelbart bilder som skickas till larm-
centralen. Larmoperatören kan snabbt avgöra vad som utlöst larmet genom bilder och direktkontakt, via  Direct enheten, med 
personer på plats. Larmoperatören ser till att väktare rycker ut, polis kontaktas och räddnings tjänst larmas när så  behövs. Även på 
natten ger inbrottslarmets skalskydd extra trygghet. Det fungerar så att valda delar av larmet slås på även  nattetid då du är hemma, 
så att du blir varnad om någon försöker ta sig in.

Brandvarningssystem med bildverifiering
Rökdetektorerna är sammankopplade. Det innebär att om en detektor känner av rök, meddelar den genast de andra  detek torerna 
i systemet. De aktiveras alla samtidigt, med både röst- och larmsignal. Rökdetektorerna aktiverar även kamera detek torerna till vår 
larmcentral som snabbt kan agera och påkalla hjälp. Viktiga sekunder oavsett om hela familjen är hemma, endast hunden eller om 
huset är tomt men fullt av minnen.

Verisure SOS-larm
SOS-knappar finns på manöverpanelen och fungerar som ett kontaktlarm till larm centralen. Larmoperatören kommunicerar med 
dig via Directenheten och kan omedelbart sätta in rätt åtgärd. Om du inte svarar skickas väktare. Med ett kontaktlarm i  hemmet har 
du och din familj närmare till hjälp vid en akut situation.

Verisure App
Larma av och på, se larmets status och bli meddelad när någon i familjen kommer hem, eller om det skulle vara strömavbrott 
 hemma. Du kan enkelt styra och hålla koll på ditt hemlarm genom mobilen, var du än befinner dig. Vi lanserar hela tiden nya 
 funktioner som gör din vardag enklare.

OFFERTEN ÄR GILTIG I 30 DAGAR

TRYGG L ÄGENHET
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