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Mail fra Kalle om Verisure alarmsystem af 2021-02-10 
 
Jag har haft möte med Verisure som nu lämnat ett fint tillbud för Woodlands husägare. Bifogar min 
sammanställning av mötet samt offert från Verisure. Jag tycker att detta är en fin lösning som bör beaktas.  
 
Bifogar länkar till små filmer som visar några av funktionerna hos Verisure. 
 
SOS/TRYGGHETSLARM 
Ingår i baspaketet som i alla fall av olycka eller behov av hjälp kan nyttjas i huset. 
LÄNK - KLICKA HÄR! 
 
BRAND- OCH RÖKLARM 
Ingår i baspaketet med direkt verkan och detektering av rök samt verifikation 
LÄNK - KLICKA HÄR! 
 
YTTRE SKYDD OCH SKALSKYDD 
Ingår i baspaketet som är en säkerhet även när man är hemma och sover 
LÄNK - KLICKA HÄR! 
 
VERISURE APP OCH MINA SIDOR 
Ingår i baspaketet och ger husägaren full kontroll över sitt hus oavsett var hen befinner sig 
LÄNK - KLICKA HÄR! 
 
NÅGRA VÄSENTLIGA TILLÄGG! 
VERISURE GUARDIAN 
Nu tar man med sig SOS/Kontaktlarm utanför sin bostad och oavsett var man är och vad man gör 
LÄNK - KLICKA HÄR! 
Tilläggspris Just nu -50% och 25kr p/månad för hela familjen (ord.pris 50kr) ingen 
start/installationsavgift) 
 
ZEROVISION 
Inställningstid för Väktare och Polis är alltid ett frågetecken trots att Securitas har mer än dubbelt 
så många bilar i tjänst än tex AVARN, så kan ZEROVISION avbryta ett pågående inbrott direkt. 
Priser kring utökning med Zerovision kan vi prata om intresse finns och hur många. 
LÄNK - KLICKA HÄR 
 
Med vänlig hälsning / Best Regards 
 
Karl-Johan Westberg 
 
Tel: +46 435 536 90 
Mail: kjw@woodlands.se 
Facebook.com/WoodlandsCC 
www.woodlands.se 
 
 
Presentation på Dansk: 
Sådan virker Verisures alarmsystemer - YouTube 

https://www.youtube.com/watch?v=hP40Yzjsdg4
https://www.youtube.com/watch?v=Ig4rHcWa2jw
https://www.youtube.com/watch?v=OtWTIPHY--g
https://www.youtube.com/watch?v=d-tVNcEOWmY&feature=emb_logo
https://www.youtube.com/watch?v=nx5jxZctr3c
https://www.youtube.com/watch?v=w7ldnM80jDg
mailto:kjw@woodlands.se
http://www.woodlands.se/
https://www.youtube.com/watch?v=OlRPlvQpoDM
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Möte med Bjäre Trygg / Verisure 2021-02-09 

 Verisure erbjuder en modern och genomtänkt larmlösning där det mesta ingår. Bjäre Trygg har gjort 

ett fint tillbud för Woodlands husägare som är värt att ta i beaktande. Som larmlösning finns all de 

funktioner man skall förvänta sig av ett modernt larm men det finns även andra som kan vara 

intressanta för många som bor på Woodlands.  

I paketet ingår  

• 4 st vibrationsdetektorer för dörrar. Kan kompletteras med fler om man så vill. 

• 2 st kameradetektorer 

• 2 st rökdetektorer 

• Larmpanel 

• Röstenhet  

• Huvudenhet 

Ordinarie pris för paketet är 9990 kr.  

Woodlands pris är 4990 kr installerat i huset. 

Månadskostnaden är normalt 499 kr 

Woodlands husägare betalar 429 kr /månad. 

När man beaktar månadskostnaden skall följande aspekter tas med i beräkningen: 

• Alla väktarutryckningar ingår i priset 

• All hårdvara i huset byts kostnadsfritt vid fel 

• Byte av batterier ingår inte men får lov att göras av husägare själv eller av Woodlands om 

man vill ha hjälp. Larmet talar om när det är dags att byta batterier 

• Rökdetektorer har batteri som inte går att byta utan hela detektorn skall bytas var 8-10 år. 

Det är dock normalt då sensorerna i rökdetektorn blir kontaminerade med tid och ändå bör 

bytas.  

• Den gemensamma kostnaden som betalas av WCCEF försvinner.  

• Man får 10% rabatt på sin husförsäkring 

• Verisure står för självrisken på er husförsäkring vid inbrott (3000 kr) 

• Verisure står för sjävrisken vid brand (10000 kr) 

• Befintligt Bosch larm måste kompletteras för ca 3000 kr med en GSM modul. Denna kostnad 

försvinner ur den nya styrsystemlösningen. Vi vet ännu inte vad kostnaden blir när vi går 

ifrån nuvarande avtal med Avarn till en individuell lösning per hus. 

Larmet aktiveras och avaktiveras via en app, via manöverpanelen i huset eller med en tagg.  

 

Kameraövervakningen i de två detektorerna kan endast aktiveras av Verisure om det går ett 

inbrottslarm eller röklarm. De kan alltså inte ”spionera” på huset övrig tid. Men utryckningstiden 

förkortas markant vid t ex en brand då de kan verifiera att det brinner och skicka räddningstjänsten 

utan att man, som idag, måste vänta på att en väktare skall verifiera larmet. Samma gäller vid 

inbrott. 

 @Home funktion visar vem som är i huset både för användare och larmcentral så länge telefonen är 

i huset. Om ingen telefon visar att man är i huset så indikerar det snabbt för Verisure att larmet är 

skarpt vid inbrott och vid brand kan man meddela räddningstjänsten att det finns personer i huset.  

 



 

 

Trygghetslarmet som ingår är nog en av de största fördelarna med detta larm. Med en enkel 

knapptrycning i appen eller på larmpanelen, (kan även kompletteras med en fjärrbetjäning som man 

kan ha liggande vid sängen eller hänga runt halsen), kommer man direkt i kontakt med Verisure som 

kan prata med personen i huset och fråga vad som har hänt och skicka räddningstjänsten. Detta görs 

via högtalare och mikrofon i huset. Man behöver alltså inte prata i telefonen. Trygghetslarmet kan 

utökas så att det även gäller när man inte är i huset, t ex på golfbanan.  

I instruktionerna som Verisure ser vid larm / trygghetslarm kan man skriva in kod till grindarna, 

vägbeskrivning etc som de direkt kan meddela räddningstjänsten.  

Larmet är uppkopplat med både wifi och ethernet och sänder larm med 5G / 4G / 3G / 2G / SMS. 

Som husägare och till Woodlands kommer larm via sms och mail. 

I appen kan man sköta hela sitt larm och se från Danmark vad som händer i huset.  

Larmet kan kompletteras med många andra funktioner men en del av dem ökar månadskostnaden: 

• Ytterdörren kan kompletteras med ett elektroniskt lås, Yale Doorman, som kopplas till larmet 

och som aktiverar / avaktiverar larmet direkt när man låser upp huset. Inga extra nycklar när 

övrig familj kommer på besök. 

• Vattenläckagesensorer som placeras t ex vid diskmaskin. 

• ZeroVision rökbomb som kan aktiveras av Verisure vid inbrott. 

•  

Verisure / Securitas har en större väktargrupp än Avarn så responstid vid utryckning bör vara kortare 

än idag.  

 



Smart Voice Alarm
OFFERT

OFFERTEN ÄR GILTIG MAX 7 DAGAR

OFFERTNUMMER:

DATUM:4 Vibrationsdetektorer
2 Kameradetektorer
1 Huvudenhet
1 Larmpanel
1 Larmbricka
1 Röstenhet med sirén
 Larmskyltar och dekaler

Installations adress:

Kund:

kostnad
LarmtjänstInstallations-

Din skräddarsydda  
säkerhetslösning

Larmlösning Larmtjänst

/mån:- :-

LARMINSTALLATION 
TOTALT

Larmlösning Larmtjänst

/mån:- :-

UPPKOPPLAT HEMLARM
PROFESSIONELL INSTALLATION

SMART VOICE ALARM

OBS! Förtryckta priser får ej ändras eller strykas. Offerten gäller under förutsättning att kunden kan godkännas av Verisure 
och att  installations adressen ligger inom Verisures utrycknings- och service område. Avtal tecknas på installationsdagen.
Information om hur Verisure behandlar dina personuppgifter hittar du i Allmänna villkor Verisure samt på verisure.se/villkor

Säljare • telefon

TILLVAL

INGÅR I LARMTJÄNSTEN

• Inbrottslarm

• Kontaktlarm

• Larmcentral dygnet runt

• Fria utryckningar med yttre  
väktartjänst vid verifierat larm

• Produktgaranti – hela avtalstiden

• Krypterad infor ma tions överföring  
till vår larmcentral

• Serviceavtal

• Verisure App och Mina Sidor

• Professionell installation

• Kundtjänst och support  
dygnet runt

WASA KREDIT
Tala med din säljare om vårt samarbete med Wasa Kredit 
där du kan få upp till 36 månaders räntefri delbetalning.

/mån:- :-

- 2.000
:-
:-

9.990
Larmlösning Larmtjänst

ONLINE-

RABATT

2 Kameradetektor ver 3

4 Vibrationsdetektor ver. 2

1 Röstenhet

1 Larmbricka vit

1 Larmpanel

1 Huvudenhet

Kampanj -3 000 kr -70 kr

1 Brandvarningssystem

2 Rökdetektor

Per Östergren, 0767-100060
2668043

2021-02-09

7 990 499

Karl-Johan Westberg, 043553690

Sjöhultet 501, Örkelljunga

4 990 429



Smart Voice Alarm

VI SKYDDAR DET  
SOM BETYDER MEST
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Verisure Sverige AB
Adress Box 2511, 580 02 Linköping
Org.nr 55 61 53 - 2176
Hemsida verisure.se
e-post kundtjanst@verisure.se
Telefon 020-7 24 365

OFFERT

Ingår i larmtjänsten

Specialutbildade larmoperatörer agerar direkt

Snabbt rätt åtgärd

Säkerhet i världsklass

Branschens nöjdaste kunder

Enkel styrning och full kontroll

Omfattande service-
avtal med avtals lång 
produkt garanti.

Fria utryckningar med 
yttre väktartjänst vid 
verifierat larm.

OFFERTEN ÄR GILTIG MAX 7 DAGAR

SOS-funktion med direktkoppling till vår larm central.  
Med hjälp av röstenheten kan vi i en kritisk  situation 
 hjälpa till  direkt på plats – och snabbt tillkalla rätt hjälp.

• Kolla status på larmet

• Larma på och av på distans

• Styr lampor och övrig elektronik

• Push-meddelanden i mobilen

• Läs av temperaturen hemma

• Schemalägg händelser i förväg

Verisure App – Sveriges mest populära app för hemlarm.  
 

Larmcentral och kundtjänst  
– öppet dygnet runt, året runt.

Vi upptäcker inbrottet innan det sker. Med Verisure 
vibrationsdetektorer på dörrar och fönster med förhöjd 
inbrottsrisk kan du stoppa tjuven på utsidan.

30 års erfarenhet med ledande teknologi och larmtjänster.  
Sveriges mest rekommenderade hemlarm. 



Med smart plug i ditt system kan 
du via mobilen fjärrstyra belys
ningen och elektriska apparater 
upp till 2 300W i ditt hem, var du 
än är. Om  smart plug är kopplad 
till larmsystemet kan du tända 
och släcka genom att larma av 
och på, eller tända belysningen 
när larmet går. Det är ett enkelt 
sätt att tillföra både säkerhet 
och  bekvämlighet till ditt hem.

Sirénen larmar i 105 dB.  
Den har även inbyggd värme
detektor som larmar vid hastig 
temperatur förändring och 
fungerar på så sätt som en 
ytterligare brandvarnare. 

Larmdekalen fungerar 
som ett före byggande 
inbrottsskydd. Den 
visar att ditt hem har 
larm med kamera 
 upp kopplat till larm
central och åtgärd. 

Komplettera ditt Yale  Doormanlås 
med en  smart låsmodul, så kan du 
styra ditt lås med Verisure App.

Klimatdetektorn håller koll på fukt och temperatur i 
käl laren, på vinden eller andra svår åtkomliga ställen. 
Den skickar en varning till din  mobil om nivåerna 
passerar de av dig satta gräns värdena.

Med röstenheten kan våra larmoperatörer prata direkt med 
den som är i hemmet när larmet går, helt utan behov av 
 telefon. Det ger en snabb och säker verifiering av larmet vilket 
gör att vi snabbt kan sätta in rätt åtgärd, exempelvis skicka 
väktare eller kontakta brandkåren. Har även en inbyggd sirén.

Microenheten   
fungerar som en extra 
 kommunikationsenhet 
som kopplar upp sig via 
 bredbandet. Tillsammans  
med huvudenheten ger 
microenheten  dubbla 
kommunikations vägar  
för ökad säkerhet.

Om larmet skulle gå tar 
 kameradetektorn  omedel bart 
en serie  bilder som skickas 
till larm centralen där larm
operatören snabbt sätter in 
rätt åtgärd.  Kameradetektorn 
har också mörkerseende 
vilket gör att en incident 
upptäcks även på natten.

En vattenläcka kan växa obemärkt  
under lång tid. Vattendetektorn och tjänsten 
Vattenlarm känner tidigt av läckage med en 
kabel som du kan linda runt rör. Vattenlarmet är 
upp kopplat till larmcentralen dygnet runt och du 
blir direkt varnad via telefon och  Verisure App 
om något händer. Då kan du begränsa eller helt 
undvika kostsamma  renoveringar.

Verisure rökdetektorer pratar med dig  
och med  varandra. Rökdetektorerna är 
samman kopplade och varnar samtidigt 
med både röst meddelande och signal så 
att alla i hemmet snabbt vet var rök  ut
vecklingen finns.  Dessutom skickar 
 systemet ett meddelande till din mobil och 
 larmar larm centralen. Rökdetektorn mäter 
också  rums temperatur och luftfuktighet.

SÄKRA KOMPONENTER 
MED UNIK TEKNOLOGI

Vibrations
detektor  
för dörrar  
och  fönster. 
Larmar redan 
innan  någon 
obehörig  
kan ta sig in.

Placera trygghetspanelen vid  sängen, med en knapp
tryckning  aktiverar du nattläge så att  ingen kan ta sig 
in  obemärkt när du sover. Lika enkelt är det att larma 
av på morgonen. Är du i behov av hjälp  tryck in båda 
knapparna för att spela in och skicka ett meddelande 
till vår larmcentral. Du blir då direkt kontaktad via 
röst enheten och du kan kommunicera med larm
operatören oavsett var i hemmet du befinner dig.

Huvudenheten är hjärtat och hjärnan  
i larmsystemet. Den fungerar som ett nav i 
all kommunikation inom  systemet och med 
larmcentralen. Den kan  kopplas upp både 
via mobilnät (4G, 3G, 2G) och via bredband, 
vilket ger en väldigt hög säkerhet i syste
mets kommunikation med larm centralen.

Fjärrstyr hemmet  
med Verisure App
Kolla att larmet är på. Styr  belysningen i hemmet. Läs av tempe
raturen i fritids huset. Från kontoret, på  bussen, i  affären. Med 
 Verisure App är det enkelt att styra och hålla koll på ditt hem 
genom  mobilen, var du än  befinner dig. Vi  lägger hela tiden till 
nya smarta tjänster som gör din  vardag lite enklare och  roligare.

Larma på och av med  
kod eller larmbricka.  
På larmpanelen finns 
SOS knappar med 
 direktkoppling till 
 Verisure  larmcentral  
för att få hjälp vid en 
kritisk situation.

Med vår larmbricka är det enkelt för hela 
familjen att larma av och på. Håll den mot 
manöverpanelen och med ett knapptryck 
är det klart. Varje larmbricka har en unik 
identitet. På så sätt håller du reda på vem 
som kommer och går i hemmet och kan 
lätt spärra en tappad bricka eller 
 registrera en ny.

ZeroVision® Inbrottsskydd 
Aktiveras av larmoperatör vid 
 verifierat inbrott. Tjock och 
 obehaglig rök släpps ut för att 
driva ut tjuven ur bostaden.

– man kan inte stjäla  
det man inte kan se

Med Verisure Fjärr kontroll 
kan du enkelt larma på, 
larma av och kontrollera 
larmets status. Vid en 
 kritisk situation kan du med 
hjälp av SOS funktionen 
snabbt skicka ett kon takt
larm. Hands free av larm ning 
–  larmet  av aktiveras när du 
 öppnar dörren.
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