Til: Grundejerforeningen Ravnsnæs
Efter aftale med Søren Duus, har Verisure A/S udarbejdet en grundejerforenings rabat, til beboer
ved grundejerforeningen Ravnsnæs. Løsningen vil kunne dække et hjem mellem ca. 100-200 kvm.
Løsningen hedder Home+ og indeholder følgende komponenter:
2 x Kamera-sensorer.
2 x Røg alarmer med vanddetektorer.
3 x Vibrationskontakter til de mest udsatte vinduer eller døre (Teknikeren vurderer hvor de skal
sidde sammen med dig)
1 x Voicebox, denne komponent er til at stresse tyven og hjælpe jer hvis uheldet skulle være ude.
1 x Smartplug (timer til at tænde lys på bestemte tidspunkter)
1 x Betjenings Vbox (panel til betjening af alarmen)
Smartkeys op til 6 alt efter behov (chips til at koble alarm til og fra med personlig kode)
Grundejerforenings priser*
- Oprettelsen ligger på 0 kr.
- Installationsgebyret er 4800 kr. og kan deles ud over 60 måneder så ydelsen er 80 kr. pr. måned
(Dette beløb er fuldt fradrags berettet)
- Prisen lyder på: 399 kr. pr. md. de første 60 måneder inkl. de 80 kr. pr. md.
derefter falder prisen til: 319 kr. pr. md.
- 0 mdr. binding på abonnementet
VIP service gratis med permanent:
- Det betyder at vi går ind og dækker op til 3000 ,- på din selvrisiko på din indboforsikring.
- At der er gratis udrykning ved fejl alarm (dette koster penge mange andre steder)
- Fri service og batteriskifte.
- Akut bolighjælp som normalt koster 57 kroner om måneden hos Falck (vi har opkøbt Falck
sikring)
Derudover er det velkendt at man kan spare et væsentligt beløb på sin indboforsikring, hvorfor vi
anbefaler at man ringer til sit forsikringsselskab og snakker med dem når alarmen er sat op.
Hvis man ønsker at høre nærmere omkring løsningen og få et gratis telefonisk sikkerhedstjek, skal
man sende en mail med:
Navn og tlf. nummer, samt ønsket opkaldstidspunkt mellem kl. 09.30 -17.30 til Account Manager:
daniel.refsing@verisurepartner.dk
Få et overblik over Verisure alarmkomponenter: https://youtu.be/HZu-Bgq6Aj4
Læs mere om vores produkter på vores hjemmeside: https://www.verisure.dk/#1
De bedste hilsner
Daniel Refsing, Verisure A/S

*Overstående priser gives kun til beboer ved grundejerforeningen Ravnsnæs & ved at kontakte
Account Manager Daniel Refsing. Tilbuddet udløber d. 11.11.2018.

