
LeakBot – en intelligent lösning 
mot vattenskador.
Vi är mycket stolta över att vara först i Sverige med att erbjuda alla våra kunder med villa- eller  
fritidshus en vattenvarnare. Helt utan kostnad.

Vi arbetar varje dag för att öka människors trygghet och bidra till ett hållbart Södermanland. Därför 
har vi länge velat göra något åt det stigande antalet vattenskador i hus. Skador som ofta innebär 
tidskrävande sanering, hälsorisker och stora koldioxidutsläpp – utöver dyrbart dricksvatten som går 
till spillo. Detta kan den lilla intelligenta vattenvarnaren LeakBot förhindra. 

Du som redan är kund hos oss kommer att få erbjudandet under 2021/2022 med instruktioner om 
hur du går tillväga för att beställa din LeakBot. Observera att erbjudandet är personligt och att det 
endast går att beställa en LeakBot per husförsäkring.

Fem snabba fakta om vattenskador

1. Varje år råkar minst 100 000 villaägare ut för en vattenskada.
2. En vattenskada ger i genomsnitt ett utsläpp på 300 kilo koldioxid. Det är lika mycket 

som att köra cirka 200 mil med en liten bensinbil.
3. Den vanligaste vattenskadan är en läckande diskmaskin, kyl eller frys.
4. Det kan ta månader att åtgärda en vattenskada innan reparationerna ens kan börja.
5. Med vattenskador följer inte bara kostnader, utan även hälsofaror och i många fall 

förstörda föremål som kan kännas ovärderliga.



Vad är en LeakBot?
LeakBot är en vattenvarnare som upptäcker vattenläckage genom att den mäter temperaturen på 
inkommande vatten och jämför den med temperaturen i det omgivande rummet. LeakBot kan upp-
täcka såväl stora vattenläckor som små droppläckage och larmar då via en notis till din smartphone, 
sms eller e-post.

Hur installerar jag LeakBot?
LeakBot fästs på ditt rör för inkommande vatten. Den fungerar endast om 
det finns wifi i huset. Dessutom måste du ha en smartphone som är uppkopplad 
mot internet och som du kan ladda ner appar till. Du hittar installationsguiden 
på vår hemsida www.lfs.se/vatten eller använd QR-koden.

Varför ska jag installera LeakBot?
• Utöver den stora miljöinsatsen du gör så får du en större kontroll över ditt hem och får  

kännedom om det uppstår eller pågår några vattenläckage i ditt hem.
• Vid larm om läckage kommer du att få ett kostnadsfritt besök från en rörmokare som  

identifierar och åtgärdar läckaget.
• En installerad och uppkopplad LeakBot ger 10% rabatt på din försäkring. Rabatten kan  

kombineras med andra rabatter såsom guldkundsrabatt

Vill du veta mer?
På vår hemsida www.lfs.se/vatten finns information för dig som vill veta mer Här har vi bland annat 
sammanställt de mest frekventa frågorna och svaren. Du är också välkommen att kontakta oss på 
vatten@lfs.se.

Skydda både hus och miljö. 
Tillsammans kan vi göra skillnad.
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