
Abonnementstype....................: Grund abonnement                                             Priser fra 01-01-2018 

Betaling pr. år………..………: 1795 kr. (spar kr. 233,- pr år) 

Betaling pr. md..…...……...…:   169 kr.    
  

 Ja = Inkl. i grund abonnement  

  

  

Fejlalarmer……………..……………..: Ja   Gælder kun ved indbrudsalarmer. 

       (hvis rumføler ikke holdes rene = Kr. 850,- pr. kørsel).       

      

Ikke afmeldt alarm…………..……..…:         Kr. 850,- pr. kørsel. 

 

Testopkald………………………..…..: Ja   1 gang i døgnet 

 

Log udskrift……………………..…....:         Kr. 125,-  pr. udskrift (gratis ved indbrud).  

 

230 V svigt……………………..…….: Ja   Informeres pr. telefon. eventuelt kørsel = kr. 650,-  

       (Ekstra abonnement for strømsvigt pr. md + kr. 45,-).  

 

Teknik alarm mm………………….....:        15 kr. pr./ md.  Informeres pr. telefon. eventuelt kørsel = Kr. 650,- 

 

Overfalds alarm…………………...….:      15 kr. pr./ md   Efter forholdsordre. 

 

Udluftning efter tågegenerator……….:       Udluftning pr. gang Kr. 350,- 

       (Ekstra abonnement for udluftning af tåge pr. md + Kr. 25,-) 

  

Test / kontrol……………...………….: 

 

 

Udskiftning af batterier………….…...: 

 

 

 

 

 

       Bestilles hos den installatør som står for installationen.   

       Afregnes efter alm. time pris. 

 

       Vis ikke andet er aftalt bliver batterier udskiftet indenfor 8 dage 

       af AlarmSikring eller den installatør som står for installationen. 

       Afregnes efter alm. time pris eller fast pris for batteri inkl. udskiftning. 

       AlarmSikring yder 1 års garanti på batteri inkl. udskiftning. 

      Kontakt montørfirma for priser. 

 
Nøgleservice………………………….:        Kr. 650,- pr. gang. 

 

Ekstern til / frakobling via pc……...…:        Kr. 165,-  pr. gang.  Hvis en håndværker eller andre skal ind i huset. 

      (denne del kan kun bestilles af ejer) 

  

Tilkoblings kontrol……………...……:        Ved manglende tilkobling informeres pr. telefon. 

       Eventuelt kørsel Kr. 650,- 

       (Ekstra abonnement for tilkoblings kontrol + Kr. 45,- pr. md.) 

 

Gsm abonnement……………..……...:        Kr. 31,25,- pr md. 

 

Afdækning mm. ved indbrud………...:        Afregnes efter alm. time pris. 

 

  

Uanset antal af rumføler eller åbningskontakter er abonnement det samme. 
 

 
Kørsel til alarm alle dage inkl. helligdage……………………………..…...= Kr.850,-  

  

Udluftning efter tågegenerator alle dage inkl. helligdage...…………….…..= Kr.350,-  

  

  

Ved 230 V svigt, køres først efter et eventuelt tordenvejr er ovre.  

 

 

 

 

Vi er sikre på at de bliver tilfreds som kunde hos AlarmSikring ellers: 
Abonnement kan opsiges skriftlig med 1 dags varsel. 
 


