
Grunnpakke    
  
1 stk alarmsentral 
1 stk betjeningspanel 
1 st bevegelsesdetektorer (mulighet for kjæledyrsdetektor under 35 kg) 
1 stk magnetkontakt til vindu/dør 
1 stk optisk røykdetektor 
2 stk nøkkeltags for enkel til- og frakobling av alarmen 
1 stk Valgfri komponenter 
Skilt/oblater til oppmerking av boligen, etter dine behov 
  
  
Alarmpakken ferdig installert til kun kr 1,- uten kamera og kr 990,- med kamera. 
  
Abonnement kr 339,- pr mnd. 
  
Trygghetspakke 
  
I tillegg til de overnevnte komponenter inngår også Falcks trygghetspakke som gir deg:  
  
- Tilgang til online innbo- og verdiregister  
- Gratis førstegangskonsultasjon hos Falckadvokaten  
- Rådgivning ID-tyveri 24/7  
- Psykologisk rådgivning om du eller din familie opplever noe vanskelig eller traumatisk  
- 2 stk nøkkelbrikker med unik ID som sikrer gjenfinning av tapte nøkler  
- 27 stk tyverimerker til verdisakene dine  
- Tilkobling mot døgnbemannet alarmstasjon  
- Fri vekterutrykning - uansett årsak  
- Ved utløst brannalarm varsles brannvesenet  
- Utvendig sjekk av bolig ved utrykning  
- Livstidsgaranti på alarmens komponenter og fri service  
- Rabatt og Dekning av egenandel på forsikring med inntil kr 5000,- ved innbrudd eller 
innbruddsforsøk, samt ved eventuell skade på alarmen etter lynnedslag  
- En rekke gode tilvalgsmuligheter dersom du ønsker å oppgradere alarmpakken  
  
Falck Alarm app 
  
 
Nå kan du styre alarmen din, uansett hvor du er 
Med Falck Alarm appen kan du fjernstyre alarmen rett fra mobilen, slik at du har kontroll over 
hva som skjer i hjemmet ditt. Appen har flere praktiske funksjoner som forenkler hverdagen 
din. Vår prisbelønte kameradetektor gir overlegen bildekvalitet og du kan ta bilder uansett om 
alarmen er aktivert eller ikke. Den har nattfunksjon og gir bra bilder selv i mørket. 
(Tilgjengelig i App Store og Google Play). 
  
Følgende funksjoner er tilgjengelig: 
  
- Slå av og på din alarm 
- Slå på deltilkobling/skallsikring 
- Sjekk sonestatus 
- Ta bilde 
- Sjekk hendelseslogg 
- Sett opp varslinger 

  


