
Grundpaketet

OFFERTNUMMER:

DATUM:

OFFERTEN ÄR GILTIG I 30 DAGAR

Brand SOSInbrott

Brandvarningssystem – professionellt övervakat
Sammankopplade rökdetektorer som talar räddar liv.

Verisure SOS-larm – direktkontakt med larmcentral
Rätt hjälp direkt av våra larmoperatörer.

Sveriges största larmcentral
Våra egna specialutbildade larm operatörer 
agerar direkt, i genomsnitt inom 30 sekunder.

Flest väktare
Fria utryckningar av  Securitas – Sveriges i 
 särklass största väktarorganisation. 

Säkerhet i världsklass
Dubbla kommunikations vägar och  krypterad 
informations överföring.

App

Inbrottslarm – avskräcker, upptäcker och larmar
Övervakat inbrottslarm som ser, hör, talar och känner.

Verisure App – Sveriges bästa app för hemlarm*

Larm-appen med flest smarta funktioner och personliga val för  
att på ett enkelt sätt kunna styra larmet och hålla koll på ditt hem.

*Källa: Kundbetyg i App Store och Google Play

OFFERT

UPPKOPPL AT HEML ARM
PROFESSIONELL INSTALL ATION

Säljare • telefon

Tillval Pris Pris/mån
Larmtjänst

 Pris totalt
           :–

      :– /mån
(larmtjänst)

Summa

36 månaders 
räntefri 

avbetalning

INSTALLATIONS ADRESS:

KUND:

Delbetala med Wasa Kredit
Tala med din säljare om vårt samarbete med Wasa Kredit  
där du kan få upp till 36 månaders räntefri delbetalning.

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

FÖR DIG SOM INTE KOMPROMISSAR 
MED SÄK ERHE TEN

:– /mån

:–

Trygg Lägenhet

1 Vibrationsdetektor
1 Kameradetektor
1 Manöverpanel
1 Huvudenhet
1 Röstenhet med sirén
2 Rökdetektorer
1 Larmbricka
 Larmdekaler

Trygga garantier
Produktgaranti och kundservice dygnet runt.  
Vi har alltid öppet.

1 Kameradetektor ver 3

1 Vibrationsdetektor

2 Rökdetektor

1 Röstenhet

1 Larmbricka vit

1 Manöverpanel

1 Huvudenhet

Rabatt -1 500 kr

Roger Olofsson, 0707700876
1545346

2017-10-23

4 990

299

BRF Hammarby Alle, 0709627842

, Stockholm

3 490

299



OFFERT

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

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

UPPKOPPL AT HEML ARM

OFFERTEN ÄR GILTIG I 30 DAGAR

PROFESSIONELL INSTALL ATION

Det här ingår i ditt hemlarm

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

Inbrottslarm
Skyddet börjar utomhus med vår kända larmdekal. Vår vibrationsdetektor känner och larmar redan innan någon  obehörig kan ta  
sig in. Med hjälp av kameradetektorns bilder ser larmoperatören vad som pågår och med vår unika röstenhet kan vi höra vad som 
händer och tala med person på plats. Ett larmsystem som kan känna, se, höra och tala gör att operatören vidtar rätt åtgärd direkt. 
Vi samarbetar med polis, räddningstjänst och Securitas – Sveriges i särklass största väktarorganisation.

Brandvarningssystem
Sammankopplade rökdetektorer som talar räddar liv. Våra rökdetektorer är professionellt övervakade dygnet runt och utformade 
för att ge snabbast möjliga varning – om en känner av rök, meddelar den genast övriga rökdetektorer. Alla aktiveras, och varnar 
med både larmsignal och tal. En länkad kamera detektor skickar bilder till larmcentralen som direkt larmar räddningstjänsten.  
Vid en brand är varje sekund dyrbar. Om larmet går, utrym genast och ta er ut till er förutbestämda återsamlingsplats.

Verisure SOS-larm
Med ett kontaktlarm i hemmet har du och din familj närmare till hjälp vid en akut situation. Via SOS-knapparna och röstenheten  
får du snabbt kontakt med vår larmcentral som tillkallar hjälp. Tack vare vår nya teknik kan vi både tala och lyssna och på så sätt 
 finnas med dig tills hjälpen är på plats.

Sveriges största larmcentral
I vår egen larmcentral finns special utbildade larmoperatörer på 
plats dygnet runt, året runt, redo att agera om något skulle hända. 
Om larmet går ser de vad som händer med hjälp av kamera-
detektorerna och via röstenheten kan de höra vad som händer  
och tala direkt med person på plats. Snabbast rätt åtgärd!

Flest väktare
Vid ett verifierat larm skickas alltid en väktare till ditt hem.  
Med tillgång till nyckel kan väktaren dels göra en yttre inspektion, 
dels säkerställa ditt hem invändigt. Oavsett vad som har orsakat 
 larmet  ingår väktartjänsten utan extra kostnad. Vi samarbetar med 
 Securitas, Sveriges i särklass största väktarorganisation med flest 
antal väktare. När  situationen kräver det larmar vi även polis och 
räddningstjänst. 

Trygga garantier
Så länge du är vår kund garanterar vi att dina produkter 
fungerar som de ska. Om en produkt behöver bytas ut 
löser vi det. De första 24 månaderna bjuder vi även på 
arbetstiden som behövs.

Branschens nöjdaste kunder
Vi har fått förtroendet att öka tryggheten för över 1 miljon 
svenskar, varje dag. Kanske för att vår kundtjänst har öppet 
dygnet runt, för att vi levererar snabb service genom vår 
lokala närvaro, för att vi ständigt utvecklar nya produkter 
och tjänster som gör skillnad, eller för att vi är snabbast 
när det gäller. Det kan också vara för att vi alltid tänker på 
helheten. Vår strävan att leverera exceptionell service har 
belönats med branschens nöjdaste kunder. Hos oss är du 
alltid prio ett!

Säkerhet i världsklass
Vi sätter alltid säkerheten främst. Larmet är ständigt uppkopplat 
till vår larmcentral och säkerhets uppdateras varje dygn.  
Med dubbla kommunikations vägar via GSM/GPRS och bredband 
samt  krypterad informations överföring levererar vi en säkerhet 
som är unik i  branschen.

Verisure App
En av Sveriges mest använda appar med flest smarta funktioner och personliga val för att enkelt hålla koll på ditt hem.  
Få information om vem som kommer och går och skapa tillfälliga larmkoder för husvakten. Aktivera påminnelser om att larma på 
och schemalägg händelser som att larma av skalskyddet. Samla flera händelser, som du vill ska utföras  samtidigt, under en enda 
smart knapp. Med Verisure App har du alltid nära hem, var du än är.



Larma på och av med 
manöverpanelen. På  
panelen finns SOS- 
knappar för kontaktlarm, 
som är kopplade direkt 
till vår larmcentral.

1.290:-

SÄKRA PRODUKTER MED UNIK TEKNOLOGI

Med smart plug i ditt system kan 
du via mobilen fjärrstyra belys-
ningen och elektriska apparater 
upp till 2 300W i ditt hem, var du 
än är. Om  smart plug är kopplad 
till ditt larmsystem kan du tända 
och släcka genom att larma av 
och på, eller tända belysningen 
när larmet går. Det är ett enkelt 
sätt att tillföra både säkerhet och 
 bekvämlighet till ditt hem.

399:-

Huvudenheten är hjärtat och hjärnan i 
ditt system. Den fungerar som ett nav 
i all kommunikation inom  systemet 
och med larmcentralen. Den kan 
kopplas upp både mobilt (GSM) och 
via bredband, vilket ger en väldigt hög 
säkerhet i systemets kommunikation 
med larmcentralen.

Sirénen larmar i 105 dB.  
Den har även inbyggd värme-
detektor som larmar vid hastig 
temperatur förändring och 
fungerar på så sätt som en 
ytterligare brandvarnare.

1.290:-

Larmdekalen fungerar 
som ett före byggande 
inbrottsskydd. Den 
visar att ditt hem har 
larm med kamera 
 upp kopplat till larm-
central och åtgärd. 

Med vår larmbricka är det enkelt för hela 
familjen att larma av och på. Håll den mot 
manöverpanelen och med ett knapptryck 
är det klart. Varje larmbricka har en unik 
identitet. På så sätt håller du reda på 
vem som kommer och går i hemmet och 
kan lätt spärra en tappad bricka eller 
registrera en ny.

200:-

Rörelsedetektor 
Skickar  signal till 
 larmcentralen 
vid  detektering 
av  rörelser och 
 operatören kan 
sätta in rätt åtgärd.

1.590:-   20:- /mån

2 st vattendetektorer och tjänsten  Vattenlarm. 
Larm centralen övervakar dina  vatten  detek torer 
dygnet runt och vi ringer direkt om något 
händer. Vatten detektorn har  också en  kabel 
som du kan linda runt rör, t ex vid varm vatten  -
beredaren, värmepumpen eller i fördelar skåpet.

990:-   29:- /mån

Placera din trygghetspanel vid  sängen, med en 
knapptryckning  aktiverar du nattläge så att  ingen 
kan ta sig in  obemärkt när du sover. Är du i behov 
av hjälp  tryck in båda knapparna för att spela in 
och skicka ett meddelande till vår larmcentral. Så 
snart vi fått ditt meddelande kontaktar opera-
tören dig via röstenheten och ni kan  kommunicera 
oavsett var du befinner dig i huset.

990:-

990:-   20:- /mån

Smart kamera är en trådlös, liten och flexibel 
kamera som du själv hanterar med hjälp av  
Verisure App. Ta en bild när du vill, eller låt 
rörelse detektorn i kameran göra jobbet åt dig. 
Smart kamera över vakas inte av larmcentralen. 
Bilderna är krypterade vilket gör att bara du kan 
se dem. Ingen annan.

Komplettera ditt Yale 
 Doorman-lås med en 
 smart låsmodul, så 
kan du styra ditt lås 
med Verisure App.

690:-

Klimatdetektorn håller koll på fukt och temperatur i 
käl laren, på vinden eller andra svår åtkomliga ställen. 
Den skickar en varning till din  mobil om nivåerna 
passerar de av dig satta gräns värdena.

690:-

Styr hemmet 
med mobilen.
Kolla att larmet är på. Styr  belysningen i hemmet.  
Läs av temperaturen i fritids huset. Från kontoret,  
på  bussen, i  affären. Med Verisure App är det enkelt  
att styra och hålla koll på ditt hem genom  mobilen,  
var du än  befinner dig. Vi  lägger hela tiden till nya  
smarta tjänster som gör din  vardag lite enklare och 
 roligare.  Verisure App finns att ladda ner för  iPhone, 
 Android och Windows-telefoner.

Vibrations-
detektor 
för dörrar 
och  fönster. 
Känner och 
larmar redan 
innan  någon 
obehörig  
kan ta sig in.

690:-   10:- /mån

Verisure rökdetektorer pratar med  
dig och med  varandra. Rökdetektorerna 
är samman kopplade och varnar samtidigt 
med både röst meddelande och signal så 
att alla i hemmet snabbt vet var rök -
utvecklingen finns.  Dessutom skickar 
 systemet ett meddelande till din mobil och 
 larmar larm centralen. Rökdetektorn mäter 
också  rums temperatur och luftfuktighet.

1.290:-   10:- /mån

Vår röstenhet kan liknas vid en trådlös telefon  
och under lättar larm hanteringen genom att  
larm operatören kommer i direkt kontakt  
med personen som  befinner sig på plats  
när larmet går. Har även en inbyggd sirén.

1.590:-   20:- /mån

Microenheten 
 fungerar som en extra 
 kommunikationsenhet 
som kopplar upp sig via 
 bredbandet. Tillsammans  
med huvudenheten ger 
microenheten  dubbla 
kommunikations vägar  
för ökad säkerhet.

790:-

1.590:-   20:- /mån

Om larmet skulle gå tar 
omedel bart kameradetektorn 
en serie  bilder som skickas 
över till larm centralen där 
larm operatören snabbt 
sätter in rätt åtgärd. 
 Kameradetektorn har också 
mörkerseende vilket gör att 
en incident upptäcks även 
på natten.
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