
Att skapa trygghet för våra kunder kommer alltid att vara det viktigaste för oss.  
Därför har vi tagit fram erbjudanden på bra säkerhetsprodukter som vi hoppas ska 
öka tryggheten för dig. Tillsammans kan vi minska skadorna och arbeta för lägre 
försäkringspremier och mer återbäring till dig som kund.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig att förebygga skada, kontakta oss på  
telefon 0470-72 00 00 eller skicka e-post till skadeforebygg@lfkronoberg.se.

Länsförsäkring Kronoberg ger dig

Trygghets-
rabatt 
på säkerhetsprodukter
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Rekommenderat av Länsförsäkring Kronoberg

Släckutrustning 
och brandvarnare
Här presenterar vi ett urval av bra brandskyddsprodukter som är rekommenderade  
av Länsförsäkring Kronoberg. I vår webbshop hittar du fler säkerhetsprodukter för  
ditt hus, hem, lantbruk eller fordon.

Pulversläckare 6 kg 415 kr
Brandfilt 199 kr
Lilla brandpaketet (pulversläckare, brandfilt, optisk brandvarnare) 640 kr
Stora brandpaketet (pulversläckare 6 kg, pulversläckare bil 2 kg, 
brandfilt och 2 brandvarnare) 890 kr
Kidde optisk brandvarnare 108 kr

BESTÄLL HÄR
Säkerhetsprodukterna beställer du i webbshopen på Länsförsäkring Kronobergs webbplats, 
www.lansforsakringar.se. Du kan också handla på www.sakerhetsshop.se.

Trygghetsrabatt: Spara upp till 3 000 kr

Hemlarm 
för brand och inbrott
Med ett bra larm ökar du tryggheten för dig och din familj. Tillsammans med Verisure erbjuder  
vi ett uppkopplat hemlarm som täcker både brand och inbrott.

Larmet är ständigt uppkopplat mot en larmcentral där operatörer hanterar inbrotts-, brand- 
och SOS-larm dygnet runt. Via Directenheten i larmsystemet kan operatören kommunicera 
med dig för att snabbt avgöra vilken åtgärd som ska sättas in. Ett pålitligt larm fungerar även 
förebyggande och ger dig rabatt på din försäkringspremie.

Som kund hos Länsförsäkring Kronoberg får du 500–3 000 kr i rabatt på larm från Verisure. 
Installation ingår.

BESTÄLL HÄR
Läs mer och beställ ditt hemlarm på verisure.se/lfkronoberg eller ring 0470-34 98 93.



Trygghetsrabatt: Spara 296 kr

Reflekterande  
cykelhjälm
Använd en reflekterande cykelhjälm så syns du i trafiken samtidigt som du skyddar dig.

Hjälmen ser helt vanlig ut i dagsljus men vid direkt belysning reflekteras ljuset tillbaka i samma 
riktning som det kom ifrån. Som extra säkerhet finns även reflekterande band och belysning.

Den reflekterande hjälmen är en unik produkt som du endast kan köpa via Länsförsäkring 
Kronoberg. Som kund får du specialpris på både barn- och vuxenhjälm.

Vuxenhjälm: Ditt pris 499 kr (ord. pris 795 kr)
Barnhjälm: Ditt pris 399 kr (ord. pris 695 kr)

BESTÄLL HÄR
Din reflekterande cykelhjälm beställer du på lf-kronoberg.headlight.eu
Logga in med ditt försäkringsnummer för att ta del av erbjudandet.

Trygghetsrabatt: Spara 1 500 kr

Vattenfelsbrytare 
förebygger vattenskada
Upptäck och förebygg vattenskada i din villa eller fritidshus med marknadens bästa 
vattenfelsbrytare. 

Med en vattenfelsbrytare stänger du av vattnet lika enkelt som du släcker en lampa 
när du lämnar huset. När vattnet är avstängt övervakas trycket och om ett läckage 
upptäcks hålls inkommande vatten avstängt för att varna och förhindra vattenskada.

Länsförsäkring Kronoberg ger ett bidrag på 1 500 kr när du installerar en 
vattenfelsbrytare. Det betyder att du betalar cirka 2 500–3 000 kr, installerat och klart. 

BESTÄLL HÄR
Skicka ett mejl till skadeforebygg@LFkronoberg.se. Ange ditt namn och telefonnummer 
så kontaktar vi dig. Det går också bra att ringa under kontorstid på telefonnummer 
0470-72 00 61. 



Trygghetsrabatt: Spara 300–400 kr

Spårsändare  
för fordon
Med en spårsändare ökar dina möjligheter att få tillbaka stulna maskiner, fordon med 
mera. Spotguard är en av marknadens effektivaste spårsändare och rekommenderas av 
Stöldskyddsföreningen, SSF.

Spotguard är en liten batteridriven spårsändare som är lätt att gömma i till exempel ett fordon. 
Med hjälp av en app kan du se exakt var sändaren befinner sig. Fungerar över hela världen.

Som kund hos Länsförsäkring Kronoberg får du rabatt på Spotguard från Guard Systems.

Spotguard V2: Ditt pris 2 600 kr (ord. pris 3 000 kr)
Spotguard Plus: Ditt pris 2 900 kr (ord. pris 3 200 kr)

BESTÄLL HÄR
Läs mer om spårsändaren och beställ på www.guardebutik.se

Trygghetsrabatt: Spara 1 000 kr

Åskskydd 
räddar din elektronik
Kronobergs län är ett av de hårdast drabbade länen i Sverige när det gäller åskskador.  
Med ett åskskydd skyddar du elektronisk utrustning som dator, TV, telefon och behöver inte 
betala någon självrisk vid en eventuell skada.

På Länsförsäkring Kronoberg prioriterar skadeförebyggande insatser. Därför står vi för en del 
av kostnaden när du väljer att installera ett åskskydd i din villa. 

Ditt pris: 6 200 kr* (ord. pris 7 200 kr)

BESTÄLL HÄR
På lansforsakring.se kan du se vilka elinstallatörer vi samarbetar med. Vänd dig direkt till dem 
för att installera ditt åskskydd. 

* Du kommer att faktureras 7 200 kr från installatören. När du sänder en kopia på betald faktura 
tillsammans med ifylld talong till Länsförsäkring Kronoberg får du tillbaka 1 000 kr. 

Kontakta oss på telefonnummer 0470-72 00 61 om du har några frågor.



Trygghetsrabatt: 20 % rabatt

Stöldskyddsmärkning 
med DNA-kod
I samarbete med SSF Stöldskyddsföreningen

Avskräck tjuven och öka dina chanser att få tillbaka dina stulna värdesaker.  
Märk dina ägodelar med en unik DNA-kod som är internationellt spårbar. 

Märksatsen innehåller:
• 1 behållare med 6 ml märkningsvätska med en unik DNA-kod
• 30 st petsäkra varningsdekaler för att märka föremål
• 2 st varningsdekaler för fönster/dörr
• Applikator och bruksanvisning

En märksats räcker till minst 30–50 små föremål eller 20 större föremål.  
Märkningen är i princip omöjlig att ta bort.

Som kund hos Länsförsäkring Kronoberg får du 20 % rabatt. 
Ditt pris: 639 kr (ord. pris 799 kr)

BESTÄLL HÄR
Stöldskyddsmärkningen beställer du på SSF:s webbplats:  
www.stoldskyddsforeningen.se/LF-kronoberg



lansforsakringar.se

Säkerhetsshopen 
på Länsförsäkringar.se
I Länsförsäkring Kronobergs webbshop hittar du bra säkerhetsprodukter för ditt hem, 
företag eller fordon som hjälper dig att förebygga eller minska skadan om olyckan skulle vara 
framme. Gå in på lansforsakringar.se och skaffa dig det skydd du behöver redan i dag.

www.lansforsakringar.se/kronoberg/privat/forsakring/forebygga-skador/webbshop


