
Var 24:e minut sker ett inbrott i en villa  
eller lägenhet någonstans i Sverige.
Källa: Bygger på statistik från Brottsförebyggande rådet.

Installera  

ett övervakat 

hemlarm!



Det handlar om  
liv och egendom

Brand

Vårt brandlarm är 
uppkopplat mot 
vår larmcentral. 
Det finns alltid 

någon där som snabbt ringer 
brandkåren.

SOS

Kontaktlarm 
fungerar som en 
extra trygghet i 
en akut situation. 

Larmet går direkt till någon av 
våra operatörer.

Ett professionellt 
övervakat 
inbrotts larm med 
bildverifiering av 

larmorsaken och alltid fria 
väktarutryckningar.

Inbrott

Våra vatten
detektorer 
övervakas dygnet 
runt för att begränsa 

eller helt undvika besvärliga 
vattenskador.

Vatten

Ett bra larm ska öka  tryggheten för dig 

och din familj i alla  lägen. Du ska kunna 

larma på när du lägger dig för  natten 

och få ett  maximalt  skydd när du är 

 hem ifrån under  dagen. Dess utom ska 

det vara så enkelt att alla i  familjen kan 

 använda larmet. Vi ger dig precis ett 

sådant larm.

Att skydda ditt hem
Skyddet börjar redan utanför ditt hem 

med avskräckande larm dekaler på dörrar 

och fönster. Ditt hem skyddas av dörr 

och fönster detektorer, kameradetektorer 

samt uppkopplade rökdetektorer. Om 

larmet skulle utlösas skickas en serie 

bilder från kamerorna direkt till någon 

av våra operatörer på larmcentralen som 

snabbt sätter in rätt åtgärd. Allt går på 

några sekunder.

Vi finns för dig 
dygnet runt



Vi finns för dig 
dygnet runt

Snabbast rätt åtgärd
Larmet är ständigt uppkopplat till vår larmcentral. Här hanterar våra special

utbildade larmoperatörer inbrotts, brand och SOSlarm dygnet runt, året runt. 

Via Directenheten i vårt larmsystem kan vi kommunicera direkt med dig på plats 

och snabbt avgöra vilken åtgärd som ska sättas in. Vi förmedlar omedelbart 

larmet till väktare, polis och räddningstjänst. Vid inbrott kan vi prata direkt till 

inkräktaren och avhysa denne från platsen.  – Polis och väktare är på väg!

Vi har Sveriges största larm central. Här får våra kunder hjälp och support 

dygnet runt, året runt – i alla tänkbara ärenden.

Upp till

Rabatt
3 000:-

Du som är kund hos Länsförsäkring Kronoberg får upp 

till 3 000: rabatt på våra larm. Larmet är uppkopplat till 

vår larmcentral med övervakning och support dygnet 

runt. Installation ingår.

Läs mer om erbjudandet på verisure.se/lfkronoberg



Att råka ut för en brand eller ett inbrott i sitt 
hem är inte bara kostsamt och besvärligt, utan 
även en känslomässigt oroande händelse. 
Ett pålitligt inbrotts och brandlarm arbetar i 
förebyggande syfte och kan vara avgörande  

i många fall när sekunderna är dyrbara. Därför rekommenderar vi våra kunder att installera 
ett larm. Har du ett godkänt larm installerat och uppkopplat till larmcentral lämnar vi 5% i 
rabatt på din försäkringspremie.

Inbrotts och brandlarm gör verkligen skillnad. Under förra året installerade företaget 
Verisure så många som 800 hemlarm hos Länsförsäkringar Kronobergs kunder till 
rabatterat pris. Som kund eller blivande kund får du också ett förmånligt erbjudande  
om larmpaket installerat i din bostad. 

Läs mer om erbjudandet på verisure.se/lfkronoberg

Kan ej kombineras med andra rabatter och erbjudanden.

VERISURE PARTNER

Captive Larm AB 
carl.svensson@verisurepartner.se
047034 98 93

Uppkoppling till egen larmcentral • Larmhantering inom 30 sekunder • Enkelt för 

hela familjen att använda • Hjälp och support dygnet runt, året runt • Alltid fria 

väktarutryckningar.

Varannan minut, dygnet runt, året runt, installeras ett Verisurelarm någonstans i 

världen.

Våra larmsystem följer Svenska Stöldskydds
föreningens regler och  rekommendationer. 

Vi samarbetar också med polis och brandkår.


