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Din skräddarsydda  
säkerhetslösning

Larmlösning Larmtjänst

/mån:- :-START

Säljare • telefon

TILLVAL

1 Vibrationsdetektor
1 Videodetektor
1 Huvudenhet
1 Larmpanel med röst
1 Larmbricka
 Larmskyltar och dekaler

*

(*)

Uppkopplings-

Uppkopplings adress:

Kund:

LARMUPPKOPPLING 
TOTALT

Larmlösning Larmtjänst

/mån:- :-

OBS! Förtryckta priser får ej ändras eller strykas. Offerten gäller under förutsättning att kunden kan godkännas av Verisure 
och att uppkopplings adressen ligger inom Verisures utrycknings område. Avtal tecknas på uppkopplingsdagen.
Information om hur Verisure behandlar dina personuppgifter hittar du i Allmänna villkor Verisure samt på verisure.se/villkor

UPPKOPPLAT HEMLARM 
LÄGENHET

INGÅR I LARMTJÄNSTEN

* Tjänsten Verisure Guardian ingår kostnadsfritt 6 månader, 
därefter tillkommer 25 kr/månad. Verisure Guardian kan
sägas upp när som helst utan uppsägningstid.

• Inbrottslarm

• Kontaktlarm

• Verisure Guardian*

• Larmcentral dygnet runt

• Fria väktarutryckningar med inre 
kontroll vid verifierat larm

• Krypterad infor ma tions överföring  
till vår larmcentral

• Verisure App och Mina Sidor

• Professionell uppkoppling

• Tjänstegaranti – hela avtalstiden

• Kundtjänst och support  
dygnet runt

(*)

1 Videodetektor

1 Vibrationsdetektor ver. 2

1 Larmpanel med röst

1 Larmbricka vit

1 Huvudenhet

1 Rabatt -1 000 kr

Kampanj -3 000 kr

Soroush Kormi Nouri, 0723863583
3275301
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e-post kundtjanst@verisure.se
Telefon 020-7 24 365

Ingår i larmtjänsten

Vi upptäcker inbrottet innan det sker. Med Verisure 
vibrationsdetektorer på dörrar och fönster med förhöjd 
inbrottsrisk kan du stoppa tjuven på utsidan.

• Kolla status på larmet

• Larma på och av på distans

• Styr lampor och övrig elektronik

• Push-meddelanden i mobilen

• Läs av temperaturen hemma

• Schemalägg händelser i förväg

Verisure App – Sveriges mest populära app för hemlarm.  
 

Ta med dig tryggheten överallt.  
Trygghet för din familj även  
utanför hemmet.

Verisure
Guardian

Avtals lång 
 tjänste garanti.

Fria väktarutryckningar 
med inre kontroll vid 
verifierat larm.

Larmcentral och kundtjänst  
– öppet dygnet runt, året runt.

SOS-funktion med direktkoppling till vår larm central.  
Med larmpanelens röstfunktion kan vi i en kritisk  situation 
 hjälpa till  direkt på plats – och snabbt tillkalla rätt hjälp.

Specialutbildade larmoperatörer agerar direkt

Snabbt rätt åtgärd

Säkerhet i världsklass

Vi skyddar det som betyder mest

Enkel styrning och full kontroll



Med smart plug kan du via 
 mobilen fjärrstyra belysningen 
och elektriska apparater upp till 
2 300W i ditt hem, var du än är. 
Om  smart plug är kopplad till 
larmsystemet 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.

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. 

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

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

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.

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

En vattenläcka kan växa obemärkt  
under lång tid. Vattendetektorn och tjänsten 
Vattenlarm känner tidigt av läckage med en 
kabel som du kan linda runt rör. Vattenlarmet är 
upp kopplat till larmcentralen dygnet runt och du 
blir direkt varnad via telefon och  Verisure App 
om något händer. Då kan du begränsa eller helt 
undvika kostsamma  renoveringar.

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  ut
vecklingen finns.  Dessutom skickar 
 systemet ett meddelande till din mobil och 
 larmar larm centralen. Rökdetektorn mäter 
också  rums temperatur och luftfuktighet.

SÄKRA KOMPONENTER 
MED UNIK TEKNOLOGI

Vibrations
detektor  
för dörrar  
och  fönster. 
Larmar redan 
innan  någon 
obehörig  
kan ta sig in.

Placera trygghetspanelen vid  sängen. Med en knapp
tryckning  aktiverar du nattläge så att  ingen kan ta sig 
in  obemärkt när du sover. Lika enkelt är det att larma 
av på morgonen. Är du i behov av hjälp  tryck in båda 
knapparna för att spela in och skicka ett meddelande 
till vår larmcentral. Du blir då direkt kontaktad via 
röst enheten och du kan kommunicera med larm
operatören oavsett var i hemmet du befinner dig.

Huvudenheten är hjärtat och hjärnan  
i larm systemet. Den fungerar som ett 
nav i all kommunikation inom  systemet 
och med larmcentralen. Den kan kop
plas upp både via mobil nät (4G, 3G, 2G) 
och via bredband, vilket ger en väldigt 
hög säkerhet i systemets kommunika
tion med larm centralen.

Fjärrstyr hemmet  
med Verisure App
Kolla att larmet är på. Styr  belysningen i hemmet. Läs av tempe
raturen 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.

Med vår larmbricka är det enkelt för hela 
familjen att larma av och på. Håll den mot 
larmpanelen 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.

ZeroVision® Inbrottsskydd 
Aktiveras av larmoperatör 
vid  verifierat inbrott.  
Tjock och  obehaglig rök 
släpps ut för att driva ut 
tjuven ur bostaden.

– man kan inte stjäla  
det man inte kan se

Med Verisure Fjärr kontroll 
kan du enkelt larma på, 
larma av och kontrollera 
larmets status. Vid en 
 kritisk situation kan du med 
hjälp av SOS funktionen 
snabbt skicka ett kon takt
larm. Hands free av larm ning 
–  larmet  av aktiveras när du 
 öppnar dörren.

Om larmet skulle gå skickar 
Videodetektorn  omedel bart en 
serie bilder till larm centralen där 
larm operatören kan verifiera 
larmorsaken och snabbt sätta in 
rätt åtgärd. Mörkerseende gör att 
en  incident upptäcks även på 
natten. Smart husdjurs an pas
sning med hjälp av AIteknologi. 
Och säker kryptering.

Du kan via  Verisure App streama 
Live Video i HDkvalité och titta 
till ditt hem när som helst.

Larmpanelen med röst

Med hjälp av röstfunktionen kan våra 
larm operatörer prata direkt med den 
som är i hemmet när larmet går.  
Det ger en snabb och säker verifiering 
av larmet vilket gör att vi snabbt kan 
sätta in rätt åtgärd, exempelvis skicka 
 väktare eller kontakta brand kåren. 
Har även en inbyggd sirén.

Larma på och av med kod, larm bricka 
samt Hands free av larm ning med 
Verisure Fjärr kontroll. På larmpanelen 
finns också en SOS knapp med direkt
koppling till  Verisure  larmcentral för 
att få hjälp vid en kritisk situation.

Med röstenheten kan våra larmoperatörer prata direkt med 
den som är i hemmet när larmet går, helt utan behov av 
 telefon. Det ger en snabb och säker verifiering av larmet vilket 
gör att vi snabbt kan sätta in rätt åtgärd, exempelvis skicka 
väktare eller kontakta brandkåren. Har även en inbyggd sirén.

Larma på och av med  
kod eller larmbricka.  
På larmpanelen finns 
SOS knappar med 
 direktkoppling till 
 Verisure  larmcentral  
för att få hjälp vid en 
kritisk situation.
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