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Detta ingår i larmmottagning
• Anslutning till Securitas larmcentral
• Övervakad larmöverföring larmklass 1, förutsätter larmsändare
med denna funktion
• Larmövervakning dygnet runt
• Larmförmedling
• Tillgång till säker nyckelförvaring på Securitas lokalkontor

•
•
•
•
•
•

Tillgång till Securitas utryckningsorganisation på 1.500 orter
Åtgärd enligt instruktion och hantering av kontaktuppgifter
Hantering och distribution av personkoder mm
Securitas dekaler och skyltar
Möjlighet till larmverifiering genom kamera (tillägg)
Funktionskontroll och provlarm

Larmmottagning företag (pris exkl. moms)
Antal sektioner

1-8

9-32

33-64

Inkl. utryckningsberedskap med yttre kontroll

215 kr/mån

335 kr/mån

555 kr/mån

Inkl. utryckningsberedskap med yttre och inre kontroll*

255 kr/mån

375 kr/mån

595 kr/mån

Startavgift

1 500 kr

1 500 kr

1 500 kr

För anläggningar >65 sektioner vänligen kontakta kundtjänst för offert.

Larmmottagning privat (pris inkl. moms)
Antal sektioner

1-32

Inkl. utryckningsberedskap med yttre kontroll

95 kr/mån

Inkl. uryckningsberedskap med yttre och inre kontroll*

115 kr/mån

Startavgift

800 kr

För anläggningar >32 sektioner vänligen kontakta kundtjänst för offert.

Tilläggstjänster
Tjänst

Pris privat inkl. moms

Pris företag exkl. moms

Tillägg för fria väktarutryckningar med motringning dygnet runt, 1-32 sektioner**

100 kr/mån

195 kr/mån

Tillägg för fria väktarutryckningar utan motringning kl 22-06, 1-32 sektioner**

Ej tillgängligt

290 kr/mån

Övervakad larmöverföring larmklass 1 – 1-överföringsväg, GPRS eller IP 25 timmar

Ingår

Ingår

Övervakad larmöverföring larmklass 1 – 2-överföringsvägar, GPRS och IP 25 timmar

Ingår

Ingår

Övervakad larmöverföring larmklass 2 – 1-överföringsväg, endast IP 3 minuter

95 kr/mån

95 kr/mån

Övervakad larmöverföring larmklass 2 – 2-överföringsvägar, GPRS och IP 300 min/25 tim

50 kr/mån

50 kr/mån

Övervakad larmöverföring larmklass 3-4 – 2-överföringsvägar, GPRS och IP 3 min/300 min

195 kr/mån

195 kr/mån

Till- och frånkopplingskontroll vid överenskommen tid

95 kr/mån

145 kr/mån

Bildverifiering – Visonic, Jablotron, NEO

50 kr/mån

80 kr/mån

Videoverifiering – RSI

120 kr/mån

120 kr/mån

Kameraverifering IP 1-4 kameror, Kund-IP

270 kr/mån

270 kr/mån

Kameraverifering IP 1-4 kameror, Securitas-VPN

370 kr/mån
5 900 kr engångsbelopp

370 kr/mån
5 900 kr engångsbelopp

Kameraverifering IP per kamera utöver 4 kameror (Pris/karmera)

50 kr/mån

50 kr/mån

Pararell överföring (extra sändare)

155 kr/mån

155 kr/mån

Hisslarm/porttelefon

Ej tillgängligt

95 kr/mån
1 500 kr startavgift

Korttidsabonnemang för larmmottagning

975 kr/mån
1 000 kr startavgift

975 kr/mån
1 000 kr startavgift

Larm från extern larmcentral

280 kr/mån
1 500 kr startavgift

280 kr/mån
1 500 kr startavgift

Villkor
Avtalstid 24 månader gäller fr.o.m 2017-05-10 med reservation för ändringar. Övervakad larmöverföring förutsätter larmsändare med denna funktion. Ev.
trafikavgifter ingår ej. Kostnad för eventuell utryckning tillkommer. Vissa tjänster kräver programmering av larmanläggning för efterfrågad funktion. För kameraverifiering IP och PIR-CAM ingår 10 larmhändelser för inbrottslarm per år, övriga debiteras 90 kr/larmhändelse. Övriga villkor enligt
Securitas Allmänna och särskilda bestämmelser Larmcentral.
* Inre kontroll: Vid inre kontroll ingår nyckelförvaring på Securitas lokalkontor.
** Tjänsten fria väktarutryckningar: Tjänsten är tillgänglig för objekt max 50 km från Securitas platskontor. Gäller endast när Securitas är utryckningsbolag. Motringning sker enligt registrerad kontaktpersonlista dygnet runt eller mot tillägg där ingen motringning sker kl 22.00-06.00. Ej återkallade och
personrelaterade larm kan debiteras. Tjänst kan ej nyttjas för tillfälliga larminstallationer (t.ex. Bygglarm och Larmväskor.)  Övriga villkor enligt Securitas
Allmänna och särskilda bestämmelser Larmcentral.
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