
SIKRING AF
DIT EGET
HJEM. 

Produktsammen-
ligning: 

Jeg sender dig, som aftalt information om vores tilbud på alarm. Det
gør jeg, for at du kan få et overblik på, om vores løsning er den
rigtige for dig. 
Vi bliver ofte sammenlignet med Verisure. Vi udregner dog tingene
på forskellige måder, og det giver en forskel i økonomien i de to
anlæg.
Verisure er billigere at etablere og du ejer ikke anlægget, det er dog
langt dyrere i månedlig pris.
Vores anlæg køber du. Det gør etableringen dyrere som opstart, dog
er prisen pr. måned langt lavere, da du alene betaler for dit
abonnement til vagtcentralen.
Der er også forskel på kvaliteten af de to anlæg og på de
egenskaber de to anlæg har.  Dette vil jeg uddybe yderligere, til
mødet mellem os, men du kan også se det, på oversigten her. 



SIKRING AF DIT EGET HJEM. 

Samlede
omkostninger:

Det er to forskellige måder, at løse jeres behov for sikkerhed på.
Både i forhold til produkter og økonomi.
Der er stadig en del kunder, som trives bedre med at have en fast
månedlig omkostning, selvom den samlede omkostning ret hurtig
bliver dyrere og forskellen bliver større over tid.
Herunder ser du et eksempel på den økonomiske fordel ved at have
købt dit anlæg hos os, i forhold til at have et lejet anlæg.

Eksemplet er beregnet ud fra vores Jablotron alarmanlæg, JA-103
med et betjeningspanel, 6 åbningskontakter og 5
bevægelsesdetektorer, både med og uden overførsel til godkendt
kontrolcentral.

Er du typen som gerne vil have et anlæg af højere kvalitet, vil du eje
dit anlæg og have en bedre økonomi på sigt, og til gengæld betale
en opstartsomkostning, er vores løsning ideel for dig.
Jeg ser frem til at vi mødes, så jeg kan fortælle dig mere om
fordelene ved vores løsning.


