Securitas Hemlarm – inbrottslarm och
brandvarningssystem för endast 77 kr
Med rabattkoden nedan kan du köpa Securitas Hemlarm för endast 77 kr (ordinarie pris 375 kr) med
en månadskostnad på 259 kr. Dessutom får du rabatterade priser på samtliga tillbehör så att du kan
anpassa ditt larm efter just dina behov. Du anger koden i kassan varefter de nya priserna visas.

RABATTKOD

Klicka här för att beställa

40659

Securitas Hemlarm – grundpaket

77 kr

ordinarie pris 375 kr

Securitas hemlarm – en tryggare vardag
Med Securitas Hemlarm skyddar du ditt hem mot både inbrott och brand. I grundpaketet ingår;
inbrottslarm med kameraövervakning, en rökdetektor som är ansluten till vår larmcentral oavsett om
larmet är av- eller påslaget och kontaktlarm så att du manuellt kan skicka en larmsignal till vår larmcentral vid en hotfull situation i hemmet. Du kan bland annat styra larmet via Mina sidor eller med vår
app som finns för både iOS och Android. Naturligtvis är våra larm trådlösa. I månadspriset på 259
kr ingår fria utryckningar och med landets största väktarkår är vi aldrig lång borta. Givetvis har du fri
support och garanti på produkterna så länge du är kund hos oss. Bindningstiden är 24 månader.
Centralenhet med inbyggd siren

Securitas larmdekaler att fästa på dörrar och fönster

Rörelsedetektor med kamera (IR-kamera)

Mobilapp för styrning av ditt larm

Rökdetektor ansluten till larmcentralen

Fria väktarutryckningar om du bor inom 50 km från ett av

Magnetkontakt för att larma dörr eller fönster

våra lokalkontor

Manöverpanel för att slå av och på larmet

Du äger larmet från första dagen. Bindningstid i 24 månader

Husdjursimmun mot husdjur upp till 20 kg

Produktgaranti så länge du är kund hos Securitas

Varför Securitas Hemlarm?

Vem ser efter din bostad när du inte är hemma?
När vi inte är hemma finns det mycket som kan hända i våra bostäder som vi inte kan påverka.
Ett elfel kan orsaka en brandsituation, diskmaskinen kan börja läcka, en oinbjuden gäst kan göra
ett hembesök. Men även när vi befinner oss hemma kan branden eller den oinbjudna gästen vara
framme vilket gör att vi inte alltid känner oss trygga i våra egna hem.
Det finns självfallet flera olika sätt att hantera de här sakerna på men ett sätt som kan skänka lite
större trygghet är att installera ett hemlarm i din bostad. Nedan har vi sammanfattat fördelarna med
vårt hemlarm. Mer utförlig information hittar du på vår hemsida securitashemlarm.se.

Fast månadskostnad och fria utryckningar

Styr larmet med din smartphone

Som en del i vår tjänst har du rätt till fria väktarutryckningar om du bor inom 50 km från ett av
våra 170 lokalkontor. På vår hemsida kan du
snabbt se om du har rätt till fria utryckningar
genom att ange postort.

Med vår app för iOS och Android kan du enkelt
styra ditt larm oavsett och du är hemma eller
befinner dig på resande fot. I den kan du se status
på ditt larm, larma av och på eller ta en titt på
historiken.

Förutom väktarutryckningar inkluderar månadskostnaden även anslutning till larmcentralen, fri
support samt livstids produktgaranti så länge du
har ett avtal med Securitas.

Du ser självklart i appen om ditt hemlarm löser ut
och vilken komponent det är som larmat. Dessutom
får du upp bilderna från dina IR-kameror vilket gör
att du direkt ser om det var dina barn, ditt husdjur
eller en oinbjuden gäst som utlöst larmet.

Till skillnad från många av våra konkurrenter så
äger du larmet och din månadskostnad förändras
inte om du väljer att utöka ditt hemlarm med
flera komponenter. Det innebär att du betalar
259 kronor i månaden oavsett hur många
komponenter du har installerade i ditt larm.

Appen är gratis att ladda ner och finns i App Store
och Google Play. Sök på Securitas larm så hittar
du rätt.

Varför Securitas Hemlarm?

Rökdetektor som kan rädda liv

Enkelt att installera på egen hand

Den optiska rökdetektorn i Securitas hemlarm är
integrerad i larmsystemet och är alltid påslagen
oavsett om du har larmet av- eller påslaget. Det
innebär att den larmar även om du ligger hemma
och sover med larmet frånkopplat.

Securitas hemlarm är ett gör-det-själv-koncept
vilket är en av huvudanledningarna till att vi kan
hålla en så låg prisnivå.

När rökdetektorn larmar tar samtliga IR-kameror,
som du har installerade i ditt larmsystem, en bild
som skickas till vår larmcentral för att hjälpa till att
verifiera larmet. Våra erfarna larmoperatörer ser
då till att rätt åtgärder sätts in, vilket kan innebär
att räddningstjänsten kontaktas. Detta innebär
inte enbart att skadan på din egendom och dina
ägodelar minimeras utan även att liv kan räddas.

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.
Larmcentralen får endast tillgång till bilder från
hemmet vid ett eventuellt larm och kan övrig tid
INTE se några bilder från hemmet.

Att sätta upp ett larm idag behöver inte vara så
svårt som det kanske verkar. För att underlätta så
mycket som möjligt för våra kunder har vi skapat
en digital manual som steg för steg följer dig
genom hela installationen inklusive monteringen.
Det går även att kontakta vår support och få
vägledning för installationen.

Skräddarsy ditt larm efter dina behov
Vi vet att våra kunders olika behov ser olika ut och
har därför lagt stor vikt vid att du lätt ska kunna
anpassa ditt hemlarm efter just dina behov.
Utöver de komponenter som ingår i vårt baspaket
kan du även köpa till rörelsedetektor, garage- och
förrådsdetektor, inomhus- och utomhussiren,
vattendetektor, glaskrossensor och fjärrkontroll.
Totalt kan du ha upp till 20 olika komponenter i
din larmanläggning.
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