Sveriges enklaste hemlarm

Komplett hemsäkerhet
för endast 77 kr!

Larmet ansluts enkelt till ditt
bredband och du slipper alla
dyra installationskostnader.

Securitas Hemlarm - allt du behöver för att säkra ditt hem
Securitas Hemlarm är trygghet lite smartare. Vi
erbjuder inte bara ett inbrottslarm utan en hel
trygghetslösning. Vi tror att du gillar saker som
är enkla. Därför har vi tagit fram ett larm som du
enkelt sätter upp själv. Och vi har tänkt på att det
ska vara lätt att använda för både stora och små.
Med vår app kan du enkelt styra ditt larm
med hjälp av din smartphone. Larma på eller av,
larmhistorik med mera. Appen är givetvis både
gratis att ladda ner och gratis att använda.
Med Securitas Hemlarm får du ett personligt
säkerhetsteam, dedikerade att hjälpa dig. Oavsett
om du har grundpaketet eller väljer att utöka ditt
larm med fler komponenter så är vi alltid på din
sida när du behöver oss.
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Sveriges mest avskräckande dekal
Securitas larmdekal visar att ditt hem är skyddat av Securitas
larmcentral med väktare beredda att rycka ut dygnet runt.

Styr larmet med
din smartphone
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För både villa & lägenhet

Larm
vakning
över
Larm
ing
övervakn

259 kr/mån för Securitas tjänster

es.se
alert-servic
es.se
alert-servic

Sveriges enklaste hemlarm
• Enkelt att installera
Du installerar enkelt larmet själv genom att ansluta
centralapparaten till din bredbandsrouter. Säker och
krypterad anslutning till Securitas larmcentral. Ingen
telefoni i hemmet krävs. GSM-backup i larmets Smart
Grid (centralapparat) aktiveras vid strömavbrott eller
vid problem med din internetuppkoppling.
• Styr larmet med din smartphone
Med vår app kan du enkelt styra ditt larm med hjälp
av din smartphone. Larma på eller av, larmhistorik
med mera. Appen är givetvis både gratis att ladda ner
och gratis att använda.
• Fast månadskostnad
Ditt larm är anslutet till Securitas larmcentral.
För Securitas tjänster betalar du 259 kronor/månad
vilket inkluderar anslutning till larmcentralen, fria utryckningar, fri support samt livstids produktgaranti.
• Kameradetektor för snabbare åtgärd
Med hjälp av kameran i rörelsedetektorn kan våra
operatörer direkt verifiera ett larm från ditt hem och
snabbare sätta in rätt åtgärd. Larmet skickar även bild
till larmcentralen vid ett larm från rökdetektorn.
• Fria utryckningar
I Securitas Hemlarm ingår fria utryckningar när din
bostad befinner sig inom 50 km från ett av Securitas
lokalkontor. Securitas finns på väldigt många orter
runt om i landet och det är därför sällsynt med
avstånd över 50 km.

• Livstids produktgaranti, du äger larmet
Du får livstids produktgaranti på larmpaketets
samtliga delar så länge larmet är anslutet till
Securitas larmcentral. Du äger larmet från första
dagen och avtalet med Securitas är bindande i två år.
• Fri support
Securitas support finns tillgängliga för att hjälpa dig
vid såväl montering som användning av ditt larm.
• Allt du behöver för att säkra ditt hem
- Larmövervakning dygnet runt
- Trådlösa komponenter
- Fria utryckningar
- Fri support
- Oförändrad månadskostnad vid utökning av larmet
- Livstids produktgaranti
- Securitas larmdekaler till dörrar och fönster
- App för iPhone och Android
Beställ ditt larm redan idag på
securitashemlarm.se
Aktivera kampanjkoden nedan för att köpa larmet
för endast 77 kronor. (Ord. pris 375 kronor)

Aktivera kampanjkod
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