
Gör ett tryggt val  
– byt till Securitas 
larmcentral och väktare
I samarbete med er larminstallatör och till er som vill byta larmcentral och vaktbolag 
har vi ett förmånligt erbjudande. Med egna väktare och larmcentral kan vi hantera 
ärenden med stark larmkedja från operatör till väktare på ett effektivt sätt. Hos oss är 
ditt hem i trygga händer dygnet runt.

År 1 är larmcentralens 
grundabonnemang kostnadsfritt. 
Värde under första året (12 mån) 
2300 kr (ord.pris 1-32 sektioner).

I grundabonnemang utför väktare 
endast yttre kontroll. Eventuella 
väktarärenden och tillägg debiteras År 
1 från driftsättningsdag.

Priser inkl moms. Avtalstid 24 månader  
inkl friår.

Ett byte till Securitas är enkelt och ni 
kan byta direkt utan dubbla kostnader 
trots att ni sitter med avtal till annan 
leverantör. Securitas erbjuder 1 år 
kostnadsfri larmtjänst oavsett er 
nuvarande uppsägningstid. 

Larmcentral med väktaråtgärd
• Inbrott/brand/trygghetslarm
• Utryckningsberedskap
• Securitas larmdekaler
• Övervakad larmöverföring larmklass 1

• Inre kontroll och nyckelförvaring 
(tillägg)

Valfria tilläggstjänster
Inre kontroll och nyckelförvaring  
+20 kr per månad.

Hur tar vi del av erbjudande? 
Ta kontakt med er säkerhetsinstallatör 
som hjälper dig med omkoppling till 
Securitas. Vid frågor ring Securitas 
kundtjänst 0771-28 00 00.

* Pris gäller upp till 32 larmsektioner. 
Abonnemang går att utöka obegränsat 
mot tillägg +3 kr/sektion överstigande 32 
sektioner, ex. 41 sektioner 125 kr/mån.  

VILLKOR: Kampanjerbjudande gäller endast för nya kunder som idag ligger anslutna med avtal mot annan larmcentral. 12 fria månader erbjuds vid tecknande abonnemang med avtals-
tid 24 månader och gäller på grundabonnemang. Tilläggstjänster och ev. väktarärenden debiteras År 1 från driftsättningsdag. KAMPANJTID: Aktuell kampanjkod BYT21 gäller larman-
läggningar driftsatta senast 2021-08-31. ÖVRIGT: Arbetskostnad för omprogrammering och avprovning av larmanläggning hanteras av installatör och ingår ej i Securitas erbjudande. 
Övriga villkor enligt Securitas allmänna och särskilda villkor och gällande riktprislista.

Kampanj! 
Privat

Gäller fram  till 31 augusti.
Kampanjkod:  BYT21

Första året kostnadsfritt  
därefter 99 kr per månad.* 



Gör ett tryggt val  
– anslut till Securitas
Med en larmanläggning ansluten till Securitas larmcentral skyddas företag, hem, 
människor och myndigheter dygnet runt av våra erfarna larmoperatörer. Våra larmop-
eratörer har direktkontakt till våra ca: 10 000 väktare på mer än 1500 orter. Med egen 
larmcentral och egna väktare så erbjuder vi en effektiv och stark larmkedja hela vägen 
för alla inkommande ärenden. Hos oss är ditt hem i trygga händer dygnet runt.

Inga extra kostnader för flera 
larmkaraktärer. 
Hos oss ingår inbrott, brandvarning, 
överfall och driftlarm utan extra 
kostnad i grundpris.

Övervakad larmöverföring enligt 
larmklass 1.
Inga extra kostnader för larmklass 
1 och vi erbjuder övervakad 
larmöverföring upp till larmklass 3 och 
på flertal av sändare med godkänd 
överföring enligt SBSC från 50 kr per 
månad.

Service och effektiv åtgärd lokalt där 
ni finns 
Våra larmoperatörer hanterar inkomna 
larm snabbt och effektivt och 
kontaktar dig omgående vid larm. Har 
du eller ärendet behov av väktare är 
närmsta enhet på väg omgående och 
polis meddelas vid skarpa larm. 

Inre kontroll / Nyckelförvaring
Med en larmanläggning ansluten till 
Securitas med inre kontroll förvaras 
era nycklar, kort och koder tryggt 
och säkert med ansvarsförsäkring på 
något av våra 170 lokala kontor nära 
dig. 

Jag är larminstallatör
I vår Installatörsportal kan du som 
tekniker finna mer information. 
Som inloggad tekniker i portalen 
kan ni även anmäla nya kunder och 
uppdatera befintliga kunder.

Har Ni frågor om våra tjänster och 
samarbeten så är Ni välkomna 
att kontakta kundtjänst eller 
partneransvariga på 3pi.

Jag är kund
Larmanläggningar som ej är instal-
lerade av Securitas ansluts av er 
larminstallatör som skall vara godkänd 
och inneha polisgodkännande. Efter 
att larmanläggning är ansluten och 
driftsatt tar Securitas kontakt med er 
som kund för instruktioner och avtal.

För priser till våra tjänster 
rekommenderar vi kontakt med 
ansvarig larmfirma som har fakta om 
er larmanläggning tex antal sektioner, 
typ av larmsändare och krav på larm-
klass. Har ni denna fakta själv kan 
Securitas hjälpa er med priser för våra 
tjänster.

Securitas kundtjänst, 0771 28 00 00
E-post, kundtjanst.lc@securitas.se
Hemsida, www.securitas.se

Utryckningsberedskap på 1500 orter
Inga extra kostnader för utrycknings-
beredskap av Securitas väktare 
som finns lokalt där Ni finns. Våra 
larmoperatörer kan även förmedla 
åtgärd till annat vaktbolag som då 
tar ansvar för kedjan kring åtgärd 
rapportering och eventuell eget avtal 
för detta.

Stark larmkedja och digital 
rapportering
Vi axlar hela ansvaret för din 
verksamhet när du inte är närvarande 
med vår utryckningstjänst som 
komplement till din larmanläggning. 
Du får digital rapport om vad som 
skett och utförts av oss.

Fler tjänster som erbjuds från 
Securitas Operation Center
• Fastighetsjour
• Telefonpassning/Jour
• Störningsjour
• Hisslarm/Jour
• Mobila personlarm

Välkommen att kontakta vår 
kundtjänst för mer information!


