
Brf. Sjöstaden i samarbete med Securitas erbjuder dig

Sveriges enklaste hemlarm

Månadskostnad

från 239 kr
Startavgift 375 kr



Välj Sveriges enklaste hemlarm från Sveriges 
mest erfarna säkerhetsföretag. Securitas Hemlarm 
skyddar ditt hem med modern trådlös teknik.
    Vi tror att du gillar saker som är enkla. Därför har 
vi konstruerat själva larmet så att du lätt sätter upp 
det. Och vi har tänkt på att det ska vara enkelt att 
använda larmet för både stora och små.
    Larmet är anslutet till Securitas larmcentral och 
är en del i en total trygghetslösning. Professionella 
larmoperatörer vakar över ditt hem dygnet runt 
och hjälper dig om olyckan skulle vara framme. 
Dessutom är Securitas välutbildade väktare 
beredda att rycka ut.
 Du betalar endast en startavgift på 375 kronor 
och därefter en fast månadskostnad för Securitas 
tjänster.

Professionella larmoperatörer vid Securitas 
larmcentral hjälper dig.

Securitas Hemlarm skyddar ditt hem dygnet runt, året runt.
 



Sveriges mest avskräckande dekal 
Securitas larmdekal visar att ditt hem är skyddat av Securitas 
larmcentral med väktare beredda att rycka ut dygnet runt. 

Så här beställer du!
Du beställer ditt Securitas Hemlarm genom att 
ringa Securitas Support på tel. 0771-131100. 
Uppge att du ringer från Brf. Sjöstaden.

Ett riktigt bra erbjudande
•  Larmet till bra pris

Du betalar endast en startavgift på 375 kronor och 
därefter en fast månadskostnad på 239 kronor för 
Securitas tjänster. Ordinarie pris för larmpaketet är 
2 005 kronor.

•  Fast månadskostnad, fria utryckningar
Ditt larm är anslutet till Securitas larmcentral.  
För Securitas tjänster betalar du 239 kronor/månad. 
Fria utryckningar ingår.

•  SMS vid strömavbrott
Strömavbrott kan ställa till problem i ditt hem. 
Går strömmen får du information via SMS. Ditt larm 
fungerar som vanligt då inbyggda batterier tar över 
strömförsörjningen.

• Du som har IP-telefoni
 För att säkerställa funktionen vid strömavbrott kan du  
 komplettera med en GSM-sändare, pris 1 995 kronor.

• Din trygghetsgaranti
Du får livstids produktgaranti på larmpaketets 
samtliga delar, driftövervakning och självrisk-
reducering.

•  Du äger larmet
Du äger larmet från första dagen. 
Avtalet med Securitas är bindande i två år.

•  Fri support 
Har du frågor om hur du sätter upp larmet eller hur 
det fungerar är du välkommen att ringa på tel. 0771-
13 11 00 eller besöka www.securitassupport.se.

Securitas Hemlarm
Ett komplett larmpaket för din lägenhet

En centralenhet – larmets hjärna

Två detektorer som  
känner av rörelser

•  Enkelt att sätta upp utan förkunskaper
•  Enkelt att få en snygg och enkel lösning  
 eftersom larmet är trådlöst
•  Enkelt att använda för alla i familjen

En manöverpanel för att slå 
av och på larmet - placeras 
vid dörrenEn inomhussiren

Månadskostnad

239 kr
Startavgift 375 kr



Sveriges mest avskräckande dekal 
Securitas larmdekal visar att ditt hem är skyddat av Securitas 
larmcentral med väktare beredda att rycka ut dygnet runt. 

Så här beställer du!
Du beställer ditt Securitas Hemlarm genom att 
ringa Securitas Support på tel. 0771-131100. 
Uppge att du ringer från Brf. Sjöstaden.

En centralenhet – larmets hjärna

Tre detektorer som  
känner av rörelser

Magnetkontakt för att larma dörren

En fjärrkontroll för att slå av och på 
larmet - med larmfunktion

•  Enkelt att sätta upp utan förkunskaper
•  Enkelt att få en snygg och enkel lösning  
 eftersom larmet är trådlöst
•  Enkelt att använda för alla i familjen

En knappsats för att slå av och 
på larmet - placeras vid dörren

En inomhussiren

Månadskostnad

279 kr
Startavgift 375 kr

Securitas Hemlarm 
För dig som bor i markplan eller vid loft-
gång. För alla lägenheter som har mer än 1 
ingång och/eller lättåtkomliga fönster.


