STØRRE

TRYGHED
PÅ VEJEN

Ingen binding

Unikt, danskudviklet koncept

Nem installation

Vi dækker op
til kr. 3.000 af
din selvrisiko

Fra kun
kr. 69,-/md.

Når nøden er størst, skal
hjælpen være nærmest

RumVagt
Fjernbetjening
RøgVagt

Stor rækkevidde
Nabolink benytter egen trådløs
forbindelse med en rækkevidde på
op til 500 meter. Enhederne linker til
hinanden, så rækkevidden øges.

Hvis naboer holder øje med og hjælper hinanden,
mindskes risikoen for indbrud eller andre ubehagelige
overraskelser markant.
Nabolink er et unikt, danskudviklet koncept, der i sin
enkelhed handler om at alarmere naboerne, når behovet
for hjælp er nødvendigt.

VandVagt

Er der alarm hos en af dine naboer, kan du via et display
på din enhed se, hvad der er galt og hos hvem.

Nabolink er et modulært system, der kan sammensættes efter behov og alarmere beboere på en
vej, hvis følgende skulle ske:
•
•
•
•
•
•

Tyveri (automatisk vha. sensor)
Overfald (fjernbetjening med kun én knap)
Ildebefindende (fjernbetjening med kun én knap)
Brand (automatisk vha. sensor)
Vandlækage (automatisk vha. sensor)
Strømsvigt (automatisk efter 3 timers strømsvigt)

Har du i forvejen et alarmsystem, kan Nabolink
uproblematisk opkobles hertil.

NaboKald

AlarmVagt

Forstyrrer kun naboerne,
når der er behov
Nabolink er et gennemtænkt system,
der tager højde for ikke at alarmere
naboer unødigt. Derfor er der indbygget
en række intelligente funktioner, der
sikrer mod fejlalarmering. F.eks. med
forbedrede bevægelsess ensorer og
intern alarmering før naboalarm, så
du kan nå at afbryde før dine naboer
forstyrres.

Enkel installation uden
alarm- og mobilabonnement
Enkelhed er nøgleordet bag Nabolink.
Systemet leveres programmeret og
klar til brug udenom mobilabonnement og dyre udgifter til alarmcentraler. Der skal kun tilsluttes strøm,
hvorefter alt er kørende.

TILKALDE-PAKKEN
Fra kr.

69/md.

Ingen binding
0 kr. i oprettelse

TYVERI-PAKKEN
Fra kr.

99/md.

TOTAL-PAKKEN
Fra kr.

Ingen binding
0 kr. i oprettelse

119/md.

Ingen binding
0 kr. i oprettelse

Tilkald hjælp

Tilkald hjælp

Tilkald hjælp

Modtag alarmer

Modtag alarmer

Modtag alarmer

Strømudfaldsalarm

Strømudfaldsalarm

Strømudfaldsalarm

Tyverialarm

Tyverialarm

Tyverialarm

Røgalarm

Røgalarm

Røgalarm

Vandalarm

Vandalarm

Vandalarm

Ingen binding, ingen oprettelsesgebyr og kan opsiges når som helst. Første måned er gratis!
Skulle du mod forventning få indbrud, dækker Nabolink din selvrisiko op til kr. 3000,-
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