KØB - Erhverv
Pris installeret kun kr. 3995,Opkobling til kontrolcentral inkl. simkort
Kun kr. 299,- pr. måned
Vagtudrykning
Kun kr. 799- pr. udrykning
Fuld service abonnement
Kun kr. 100,- pr. måned
Alle priser er excl. moms

Priser på tilbehør ved køb
Rumføler
Rumføler – husdyr
Rumføler med kamera
Åbningskontakt
Fjernbetjening
Betjeningspanel
Betjeningspanel med display
Røgdetektor
Vanddetektor
Gasdetektor
Kuliltedetektor
Nøgleboks – overvåget
Panik/tryghedsalarm

495,579,1095,399,299,925,1295,795,495,1095,995,1000,279,-

Alle priser er excl. moms

Vi tilpasser løsningen, så den passer til netop dit behov.
Kontakt os for yderligere information – 43 24 10 13
Eller besøg os i Glostrup – Sydvestvej 53

Hvis alarmen går:
Alarmsignalet sendes til vores døgnbemandede kontrolcentral, der omgående reagerer efter den forholdsordre der er udarbejdet i samarbejde med kunden. Når der
sendes en alarmpatrulje er det den nærmeste ledige der sendes og vagten lukker sig ind ved hjælp af nøglen, som er placeret i den sikrede nøgleboks (vis denne er
tilkøbt, ellers foretages en udvendig rundering), og genetablerer alarmen til det aftalte sikkerhedsniveau. Hvis ikke alarmpatruljen kan genetablere alarmen
kontaktes vores døgnbemandede vagttelefon der hjælper med at få alarmen genetableret igen og i tilfælde hvor dette ikke lykkes kan montør rekvireres døgnet
rundt
Frandsen El samarbejder med Securitas som vagtfirma, og det er i jeres tilfælde Securitas som kører på vagtudkald for jer
Udrykningspris pr. udrykning kr. 799,00,Nøgleboks:
Vi anbefaler opsætning af 1 stk. nøgleboks i ejendommen, således at vagten / Frandsen El kan komme ind i ejendommen, og betjene anlægget hvis der opstår
alarmer eller akutte situationer, hvor kunden ønsker vagt tilkaldt
Pris kr. 1.495,00,Tilkoblingskontrol:
Tilkoblingskontrol til Kr. 100,00,- pr. mdr., kontrolcentralen kan kontrollere om alarmen er tilkoblet på et bestemt tidspunkt som defineres af kunden
Tilkoblingskontrol samt evt. udrykning for at tilkoble alarm, faktureres som et udkald

Ønsker de mere information eller har spørgsmål er de velkommen til at kontakte os

Hovedkontor – Sydvestvej 53 – 2600 Glostrup
Tlf:
43 24 10 13
Mobil:
27 53 73 27
E-mail: man@frandsen-el.dk
Web:
www.frandsen-el.dk
ISO 9001:2008 certificeret
Brand • Tyveri • Video • Adgangskontrol

Michael Andersen
Afdelingsleder – Brand og sikring

