
Larmpaket för din bostad
Med ett larmpaket från oss, kopplat till vår egen larmcentral, 
minskar du risken för inbrott och brand. Dessutom sänker 
du din försäkringspremie. Våra säkerhetstjänster lönar sig.

Installera en tryggare vardag
Vi vill ge dig en ökad trygghet hemma. När du ansluter ditt larm till vår 
larmcentral så övervakas ditt hem året runt och under dygnets alla 
timmar. Vi ser till att du känner dig trygg genom vårt snabba agerande 
om någon gör intrång i ditt hem, vid skadegörelse och om brand 
uppstår. Om larmet går kontaktas du av våra larmoperatörer och vid 
behov skickar vi ut en väktare som gör en yttre kontroll av din bostad.

Om oss
Vi startade larmcentralen under våren 2008 som ett led i vårt 
trygghetstänkande. Vår målsättning är att ge dig som kund bra och 
prisvärda produkter inom områdena betala, spara, försäkra och låna. 
Med vårt utvecklade trygghetskoncept erbjuder vi även trygga och 
prisvärda larmtjänster. Läs mer på LFlarmcentral.se.

Säkerhetsrådgivning
Vi erbjuder larmpaket med inbrottslarm, kontaktlarm och brandlarm 
till din villa, lägenhet eller ditt fritidshus. När du köper ett larm hos oss 
får du ett användarvänligt och driftsäkert larmsystem, anpassat för 
dina behov och till ett riktigt bra pris. Vår godkända installatör kommer 
hem till dig och tillsammans hittar ni rätt nivå och bästa lösningen för 
just din bostad.

Vårt larmpaket
Larmet ansluter din villa, lägenhet eller fritidshus direkt till vår 
larmcentral. Det övervakar ditt hem året runt under dygnets alla 
timmar. Våra installatörer monterar larmet på plats och anpassar 
säkerhetslösningarna efter ditt hem och dina behov. Med ett hemlarm 
får du rabatt på din boendeförsäkring och skulle du, trots aktiverat 
larm, få inbrott står vi för självrisken upp till 1 500 kronor. Det innebär 
att du inte betalar någon grundsjälvrisk. I vår larmtjänst ingår upp- 
koppling och tillgång till telefonsupport dygnet runt under hela året. 
Vi lämnar också 3 års materialgaranti på de produkter som du köpt 
genom oss.

Installation
Som kund får du kostnadsfri installation och rådgivning av godkänd 
installatör.

Väktare
Väktarutryckningar tillhandahålls av våra samarbetspartners som är 
auktoriserade väktarbolag, så som Securitas med flera. Väktaren gör 
en yttre kontroll av din bostad för att verifiera eventuellt inbrott eller 
brand. Skulle inbrott eller brand konstateras, kontaktar väktaren polis 
eller räddningstjänst samt genomför eventuell skyddstäckning av till 
exempel fönster. Larmcentralen återkopplar alltid till dig vid konsta- 
terad skada. Fria utryckningar ingår i ditt abonnemang hos oss.



Appen Visonic-Go
Med Visonic-Go-appen kan du enkelt kontrollera ditt larmsystem 
var som helst, när som helst. Oavsett om du är hemma, på jobbet, 
på affärsresa eller på semester – med appen styr du ditt larmsystem 
lokalt och på distans. Du kan larma av och på, se aktuell status för 
olika produkter och historiska händelser.

Det är enkelt att skaffa larm
• Ring 020-20 79 00 och prata med någon av våra rådgivare 

om larmpaket, abonnemangstider och priser.
• Vi har öppet mån-tors mellan klockan 08.00-19.00 samt 

fredag 08.00-17.00. Under dessa tider kan du även chatta med 
oss på LFlarmcentral.se.

• Avtala en tid för installation. Vår installatör hjälper dig att 
välja rätt larm för dina behov.

• Larmet installeras. Klart!
• Vi kontaktar dig en tid efter installationen och följer upp så du 

har allt du behöver för att din tjänst ska fungera på bästa sätt.
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På LFlarmcentral.se hittar du all information du behöver om våra tillbehör. Bilden visar kamerapaket 1.

LFlarmcentral.se
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