
Installera ett hemlarm från Verisure
Kontakta Owe Lindberg, 070-928 39 39 eller owe.lindberg@verisurepartner.se

VERISURE PARTNER

Verisure i samarbete med Ösmo Villaägareförening
Allt fler väljer att se över säkerheten i sitt hem. Genom ett uppkopplat larmsystem som innehåller 

både inbrottslarm och brandskydd kan du öka tryggheten för dig, din familj och ditt hem.  

Vi kommer gärna hem till dig som är medlem i Ösmo Villaägareförening för en kostnadsfri  

säkerhetsrådgivning. Vid den går vi igenom brandsäkerheten i hemmet samt föreslår inbrotts

förebyggande åtgärder. Helt utan kostnad. Skulle du sedan välja att installera vårt larm så  

erbjuder vi 25% rabatt på hela installationen oavsett paketval.

Inbrottslarm – avskräcker, upptäcker och larmar
Övervakat inbrottslarm som larmar innan någon tagit sig in.

Brandvarningssystem – professionellt övervakat
Sammankopplade rökdetektorer som talar räddar liv.

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

Verisure App – Sveriges  
populäraste 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

I vår egen larmcentral finns erfarna och specialutbildade 

larmoperatörer, redo att agera om något händer. Med unika 

Verisure röstenhet kan larmoperatören prata direkt 

med den som är hemma när larmet löser ut och omedelbart 

sätta in rätt åtgärd. Dygnet runt, året runt.

Direktkoppling 
till Sveriges 

största larmcentral. Vattenlarm – övervakas av vår larmcentral
Kan bespara dig kostsamma och långdragna renoveringar.

ID-skydd – experthjälp vid identitetskapning
Kartlägger, bestrider, raderar felaktiga anmärkningar.
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25%rabatt

Gäller under 2018 vid nyinstallation av larm från 3.990:-. Larmtjänst tillkommer med från 349:-/mån. Endast tre månaders bindningstid. 
Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden. För fullständiga villkor och information om friköp besök verisure.se/villkor.



Inbrottslarm
Skyddet börjar utomhus med vår kända larmdekal. Vår 
vibrationsdetektor på dörrar och fönster 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  röst enhet kan vi 
höra vad som händer och tala med person på plats. 
Ett hemlarm som kan känna, se, höra och tala gör att 
 operatören kan vidta rätt åtgärd direkt. Vi samarbetar 
bland annat med polis, räddningstjänst och huvud-
sakligen med Securitas – Sveriges i  särklass största 
väktarorganisation.

Brandvarningssystem
Verisure rökdetektorer väcker dig och räddar dig. 
De är sammankopplade för att ge snabbast möjliga 
varning – om en känner av rök, meddelar den genast 
övriga rökdetektorer. Alla aktiveras och varnar sam-
tidigt med både larmsignal och röstmeddelande. Så 
fort  larmet löser ut agerar vi direkt och en larmopera-
tör kontaktar  ditt hem via röstenheten samtidigt som 
vi tittar på bilderna från  länkad  kamera detektor. Vid 
 verifierad brand larmas räddningstjänsten omedel-
bart. Med @Home i Verisure App kan larm operatören 
dessutom ge räddnings tjänsten bättre information om 
vem som kan vara hemma. Ovärderlig information som 
kan bidra till att rädda liv.

Verisure SOS-larm
Med ett kontaktlarm i hemmet har du och din familj 
nära till hjälp vid en akut situation. Manöverpanelen 
placeras vid entré dörren, trygghetspanelen kan med 
fördel  placeras i sovrummet där den är lätt åtkomlig på 
natten. Via SOS-knapparna får du snabbt  kontakt med 
någon av våra erfarna larmoperatörer och tack vare vår 
unika röstenhet kan vi prata med varandra utan behov 
av  telefon. Vi tillkallar hjälp om det behövs och finns 
med dig tills hjälpen är på plats.

Vattenlarm
En vattenläcka kan vara svår att upptäcka. Med Verisure 
vattendetektor behöver du inte oroa dig för besvärliga 
vattenskador. Larmcentralen övervakar dina vatten-
detektorer dygnet runt och kontaktar dig direkt om 
något händer. Det kan bespara dig stora bekymmer i 
form av kostsamma och långdragna renoveringar.

ID-skydd
Få experthjälp om du eller någon i din familj får sin 
 identitet kapad genom att någon annan t.ex. tar ett lån 
eller handlar varor i ditt namn. Våra experter avsätter 
den tid som krävs för att kartlägga omfattningen av 
bedrägeriet, bestrida pengakrav och radera  felaktiga 
anmärkningar i kreditupplysningsdatabaser.

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 hän-
delser som att larma av skalskyddet eller styra belys-
ningen. 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.
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