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Företag 4

Företag 10

Företag PLUS

Företag PREMIUM

Privat

Pris/mån exkl moms

Pris/mån exkl moms

Pris/mån exkl moms

Pris/mån exkl moms

Pris/mån inkl moms

LC Endast Yttre kontroll

160 kr

215 kr

295 kr

–

125 kr

LC inkl Inre/Yttre kontroll

200 kr

255 kr

335 kr

495 kr

145 kr

Startavgift
Antal sektioner grundpris

1500 kr

1500 kr

1500 kr

1500 kr

800 kr

1-4 sektioner

5-10 sektioner

11-16 sektioner

1-16 sektioner

1-32 sektioner

Larmdetektorer som larmar tex Rörelsedetektor, Magnetkontakt, Överfallslarm, Glaskross och Rökdetektor

Definition sektioner
Utöka antal sektioner

Ej möjligt

Ej möjligt

Obegränsat - tillägg >16sek

Max 32 - tillägg>16sek

Obegr - tillägg >32sekt

-

-

6kr/sek

6kr/sek

3kr/sek

Securitas Larmdekaler

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Inbrott/Brand/Överfall/Driftlarm

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Utryckningsberedskap

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Se grundpris

Se grundpris

Se grundpris

Ingår

Se grundpris

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Ingår

Tillägg utöver grundpris

Nyckel/ Kortförvaring
Larmövervakning & Support 24/7
Antal kontaktpersoner
Avtalstid
Väktarutryckning
Kostnadsfria utryckningar

Anpassa ditt abonnemang
Avtalstid 24 månader
Avtalstid 12 månader
Avtalstid Löpande 3 mån
Fler än 3 st kontaktpersoner
Kostnadsfria väktarutryckningar

Tekniska tilläggstjänster

3 st

3 st

3 st

3 st

3 st

36 mån

36 mån

36 mån

36 mån

24 mån

Tillkommer

Tillkommer

Tillkommer

Ingår

Tillkommer

Ej möjligt

Ej möjligt

Ej möjligt

Ingår

Se tillägg

Företag 4

Företag 10

Företag PLUS

Företag PREMIUM

Privat

+40 kr

+40 kr

+40 kr

+40 kr

Standard

+60 kr

+60 kr

+60 kr

Ej möjligt

+40 kr

+140 kr

+140 kr

+140 kr

Ej möjligt

+125 kr

+50 kr / 3 st

+50 kr / 3 st

+50 kr / 3 st

+50 kr / 3 st

+50 kr / 3 st
+100 kr

Ej möjligt

Ej möjligt

Ej möjligt

Ingår - tillägg +95kr / mån
för tjänst utan motringning
mellan kl 22-06

Företag 4

Företag 10

Företag PLUS

Företag PREMIUM

Privat

Övervakad larmöverföring - Kommunikationstest mellan larmanläggning och larmcentralen enligt bestämd intervall och larmklass.
Pollning Larmklass 1

1&2-väg

Pollning Larmklass 2

2-väg

Pollning Larmklass 2

1-väg (Ethernet)

Pollning Larmklass 3-4

2-väg

Pollning Extern leverantör

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

+50 kr

+50 kr

+50 kr

+50 kr

+50 kr

+95 kr

+95 kr

+95 kr

+95 kr

+95 kr

+195 kr

+195 kr

+195 kr

+195 kr

+195 kr

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

Ingår i grundpris

Larmverifiering med Bild/Video Vid inbrott, överfall eller brand kan operatör följa händelsen och sätta in rätt åtgärder.
PIR-Detektor med kamera (per obj)

+80 kr

+80 kr

+80 kr

+80 kr

Ingår i grundpris

PIR-RSI Video (per obj)

+120 kr

+120 kr

+120 kr

+120 kr

+150 k

IP-kamera - Verifiera (per kamera)

+30 kr

+30 kr

+30 kr

+30 kr

+35 kr

Till- och frånkopplingskontroll Till- och frånkopplingskontroll säkerställer att larmanläggning är tillkopplad vid överenskommen tid och ej kopplas ifrån innan avtalad tid.
Operatörkontroll avtalad ramtid

+145 kr

+145 kr

+145 kr

+145 kr

+120 kr

Villkor
Priser Företag exkl.moms och Privatkund inkl moms och angivna per månad om inget annat anges. Prislista gäller from 2021-01-01 med reservation för ändringar/tryckfel. Vid frågor om antal larmsektioner och krav på larmklass
kontakta i första hand ansvarig larminstallatör. Yttre/Inre kontroll väktare – Utryckningsberedskap och nyckelförvaring på lokalt Securitas kontor ingår vid val av detta. Kostnad för eventuell utryckning av väktare tillkommer
(Ej Premium) Fria Väktarutryckningar - Tjänsten är tillgänglig vid val av Premium (Företag) och som tillägg för privatkund. Tjänsten är tillgänglig för objekt max 50km från Securitas platskontor. Särskild åtgärdsinstruktion gäller och
kan ej anpassas. Max 32 larmsektioner. Tjänsten är ej applicerbar på tillfälliga larm som tex bygglarm eller larmväskor. Motringning sker dygnet runt för kontroll eller mot tillägg till FÖRETAG där ingen motringning sker mellan kl 22-06.
Övervakad larmöverföring – Förutsätter larmsändare med programmerad och beställd funktion hos Securitas. Ev. trafikavgifter ingår ej. Bild/Video – Det ingår verifiering av 10st larmhändelser per kalenderår, övriga debiteras fn.
Med 90kr/larmhändelse. Godkända Bild/Videosystem – Fn erbjuds PIR-Cam till system från NEO, Visonic, Nookbox, Jablotron och RSI-Videofied. Vid verifiering av IP-kamera hanteras samtliga fabrikat, Plug and Play lösning för säker
datatrafik genom VPN-router erbjuds via partner Uppstartskostnad tillkommer för IP-kamera (se priser best.formulär) Anslutning av larmanläggning – Utförs av godkänt larmföretag med innehavande av polisgodkännande.
Överfall -och Bråklarm - Enligt larmlagen kan överfallslarm endast kopplas från Företag. Privatpersoner hanteras som bråklarm om det inte av polismyndigheten finns dokumenterad hotbild Övriga och fullständiga villkor – Securitas
allmänna och särskilda villkor för larmcentral.
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GÖR ETT TRYGGT VAL – ANSLUT TILL SECURITAS
Med larmanläggning ansluten till Securitas larmcentral övervakas företag, hem, människor och
myndigheter dygnet runt av våra erfarna larmoperatörer. Våra larmoperatörer har direktkontakt till våra
ca 8 400 väktare på mer än 1 600 orter. Med egna väktare och larmcentral kan vi hantera inkommande
ärenden med stark larmkedja på effektivt sätt. Hos oss är din verksamhet i trygga händer dygnet runt.

Inga extra kostnader för flera
larmkaraktärer
Hos oss ingår inbrott, brandvarning,
överfall och driftlarm utan extra kostnad
i grundpriset.

Övervakad larmöverföring enligt
larmklass 1 ingår. Larmklass 2–3
från 50 kr per månad
Inga tillägg för larmklass 1 och vi
erbjuder övervakad larmöverföring upp
till larmklass 3 på flertal av sändare med
godkänd larmöverföring enligt SBSC
regleverk

Stark larmkedja och digital
rapportering
Vi tar ansvaret för din verksamhet
när du inte är närvarande med vår utryckningstjänst som komplement till din
larmanläggning. Du får digital rapport
om vad som skett och utförts av oss.

Service och effektiv åtgärd lokalt
där ni finns
Våra larmoperatörer hanterar inkomna
larm snabbt och effektivt och kontaktar
dig omgående vid larm. Har du eller
ärendet behov av väktare är närmsta
enhet på väg omgående och polis
meddelas vid skarpa larm.

Inre kontroll / Nyckelförvaring
Med larmanlägning anslutet till Securitas
med inre kontroll förvaras era nycklar,
kort och koder tryggt och säkert med
ansvarsförsäkring på något av våra 170
lokala kontor nära dig.

Utryckningsberedskap
på 1600 orter ingår
Inga tillägg för utryckningsberedskap av
Securitas väktare som finns lokalt där
du finns. Våra larmoperatörer kan även
förmedla åtgärd till annat vaktbolag som
då tar ansvar för kedjan kring åtgärd
rapportering och eventuell eget avtal
för detta.

JAG ÄR LARMINSTALLATÖR
I vår Installatörsportal kan du som tekniker finna mer information.
Som inloggad tekniker i portalen kan du även anmäla nya kunder
och uppdatera befintliga kunder Har du frågor om våra tjänster
och samarbeten så är du välkommen att kontakta kundtjänst eller
partneransvariga på 3pi.
Securitas kundtjänst 0771 28 00 00
E-post kundtjanst.lc@securitas.se
Hemsida www.larminstallator.se

JAG ÄR KUND
Larmanläggningar som ej är installerade av Securitas ansluts av din
larminstallatör som ska vara godkänd och inneha polisgodkännande.
Efter att larmanläggning är ansluten och driftsatt tar Securitas
kontakt med dig som kund för instruktioner och avtal.
För priser till våra tjänster rekommenderar vi kontakt med ansvarig
larmfirma som har fakta om din larmanläggning, t ex antal sektioner,
typ av larmsändare och krav på larmklass. Har du denna fakta själv
kan Securitas även hjälpa dig med priser för våra tjänster.
Securitas kundtjänst 0771 28 00 00
E-post kundtjanst.lc@securitas.se
Hemsida www.securitas.se

Fler tjänster som
kan
erbjudas från
Securitas Operation
Center – SOC.

Fastighetsjour
Telefonpassning/Jo
ur
Störningsjour
Hisslarm/Jour
Mobila Personlarm
Välkommen att ko
ntakta
vår kundtjänst
för mer information
!
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