
Inbrottslarm med åtgärd
Med Securitas Direct får du ett professionellt inbrottslarm  anpassat efter verksamhetens behov 
och anslutet till vår larmcentral som är  bemannad dygnet runt. Larmet inkluderar en rad tjänster 
såsom service och fria väktarutryckningar. Våra inbrottslarm kan dessutom utökas med överfalls
knapp, en ökad trygghet för personalen som ger snabb hjälp vid en akut situation. Om något 
händer förmedlas larmet direkt till polis.

Som medlem får du 12% rabatt på både grundpaket och utökningar.  
Ordinarie pris grundpaket 7.960:–, larmtjänst tillkommer från 399:–/mån.

Varje år drabbas många företag av inbrott. Men endast en bråkdel klaras upp. 
 Därför är det viktigt att  skaffa ett  effektivt skydd i form av ett larm med fria 
 väktarutryckningar och kamerabevakning som  avskräcker gärningspersoner  
från att göra ett inbrottsförsök.

Med detta konverteringserbjudande kan du behålla delar av din nuvarande larm anläggning, 
 samtidigt som vi installerar en ny central enhet och  ansluter ditt larm till vår egen larmcentral.  
Du får tillgång till vår  larmcentral som är  bemannad dygnet runt, fria väktarutryckningar och vår  
kundportal Mina Sidor. Vid byte från annan larmleverantör till oss står vi för upp till 6 månaders  
abonnemangskostnad.

Byt till oss – nu mer än 50% rabatt! 

1.990:- +12% på utökningar  
Ordinarie referensrabatt på grundpaket är 12%. Ordinarie pris grundpaket 4.960:, 
larmtjänst tillkommer från 399:/mån.

Larmerbjudande till medlemmar i Krogdirekt och Samköpsgruppen

securitasdirect.se

Ring oss på 020-24 00 63 för att boka en  kostnadsfri rådgivning på plats hos dig. 
Ange referens 06/143 och uppge kampanjkod KD20. Erbjudandet gäller t.o.m.  
30/4 2020 och kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.



Företag som valt att uppgradera till vår kameralösning Observer Direct 
ser en markant förbättring i antalet lösta fall – både när det handlar om 
att stoppa ett pågående brott och att i efterhand utreda vad som hänt. 
Under 2019 kunde 673 brottslingar gripas tack vare Observer Direct.

Ett kameralarm skapar en tryggare arbetsmiljö. Om något skulle hända eller är på 
väg att hända finns hjälpen endast ett knapptryck bort. Ett lätt tryck på trygghets
knappen ger en tyst och omedelbar signal till våra  professionella larmoperatörer 
som kopplar upp sig till kameran och observerar händelsen live. De kan då snabbt 
sätta in den åtgärd som du och vi kommit överens om.

4.990:-* 
+10% på utökningar  

Ordinarie referensrabatt på grundpaket är 12%. Ordinarie pris grundpaket 6.990:,  
larmtjänst tillkommer från 299:/mån. 

*Detta erbjudande gäller endast vid nytecknande av dubbla avtal.  
Vid tecknande av endast Observer Direct gäller endast referensrabatt.

✓ HDupplösta bilder

✓ Dubbel lagring vid larm

✓ Trygghetsknapp

✓ Mina Sidor och App

✓ Uppkoppling dygnet runt

✓ Realtidsövervakning

✓ Rätt åtgärd sätts in

✓ Många kameraalternativ

✓ Budgeterbart pris

✓ Sabotagelarm

Observer Direct Trygg  
– kameralarm för personalens trygghet

Larmerbjudande till medlemmar i Krogdirekt och Samköpsgruppen

securitasdirect.se

Just nu! Som medlem kan du teckna Observer Direct Trygg för endast:

Ring oss på 020-24 00 63 för att boka en  kostnadsfri rådgivning på plats hos dig. 
Ange referens 06/143 och uppge kampanjkod KD20. Erbjudandet gäller t.o.m.  
30/4 2020 och kan inte kombineras med andra rabatter och erbjudanden.


