NaboLink nummer: VIP737

Kære nabo

I en tid hvor der bliver færre og færre varme hænder og længere og længere til hjælp fra offentlige
myndigheder som politiet, synes jeg, at vi som naboer skal tage et større ansvar for os selv, hinanden og
vore huse.
Som I sikkert ved, er Nabohjælp meget oppe i tiden, og det har bevist sit værd især over for indbrud. Jeg er
blevet bekendt med et system, lavet af NaboLink som udvider konceptet Nabohjælp betydeligt.
De har blandt andet overvågning af strømudfald som standard. Altså er det slut med at komme hjem efter
ferien til en optøet fryser med dette system.
Får du pludselig brug for hjælp, er et tryk nok. Alle i gruppen ved indenfor sekunder at du har brug for
hjælp.
I vedlagte folder kan du læse mere om Nabolink. Du kan også se film og få yderligere oplysninger på
www.nabolink.dk.
Er du interesseret i at være med, skal du blot skrive dig på herunder og afkrydse dit valg af pakke. Herefter
skal du aflevere sedlen i min postkasse, så skal jeg nok sørge for det videre forløb.
Alternativt kan du gå direkte ind på www.nabolink.dk og bestille den pakke, du ønsker. Husk her at skrive
vores vejs Nabolink-nummer, der er oplyst øverst i dette brev. Vælger du at bestille online, får jeg
automatisk besked.
Uanset hvad du vælger, bliver din bestilling automatisk frameldt, hvis vi ikke er naboer nok, der ønsker
systemet indført. For forudsætningen for Nabolink er jo netop, at vi står sammen. Jo flere vi er, jo større
effekt opnår vi, og jo bedre vilkår kan vi opnå. Mit mål er at samle min. 6 husstande på vores vej.
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte mig. Af hensyn til det videre forløb, er det vigtigt, at jeg
har din tilbagemelding senest, den xx.xx-20xx.
Ja, tak. Vi vil gerne være med og ønsker følgende pakke:

□ Tilkalde-pakken til kr. 69,-/md.
□ Tyveri-pakken til kr. 99,-/md.
□ Totalpakken til kr. 129,-/md.
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