
Hvis du bor i et område, hvor naboen eller andre har været udsat

for indbrud tænker du nok på, at dette også kunne ske for dig,

medens du var på ferie eller blot en tur i byen.

Du har muligvis tænkt på at anskaffe dig en alarm og undersøgt,

hvad en alarm koster, og er blevet forvirret af diverse tilbud om

abonnement og lignende, og du har helt ret: At få monteret en

alarm kan virke uoverskueligt og samtidig være en dyr fornøjelse. 

Egon Nielsen har været

tjenestegørende ved krimi-

nalpolitiet, hvor han som

speciale havde efterforsk-

ning af indbrud i sommer-

huse, hvor han erfarede, at

der ofte opstod følgeska-

der efter indbrud, idet mange indbrud først

blev konstateret efter flere dage.

Jakob Madsen har været

landbetjent i området i 20

år, hvor en stor del af hans

arbejde var at optage an-

meldelser om indbrud.

Han opnåede stor erfaring

om tyvenes færden, og

han var i flere år Varde politis rådgiver med

kriminalpræventiv indsats, og derigennem

haft tæt kontakt med Det Kriminalpræventive

Råd.

HVEM ER VI

Sikringsgruppen Vest ApS

Tømmergade 26
6830 Nr. Nebel
Tlf.: 20 34 39 54
E-mail: jakob@sikringsgruppenvest.dk

Hovej 13b, Ho
6857 Blåvand
Tlf.: 20 34 39 56
E-mail: egon@sikringsgruppenvest.dk

www.sikringsgruppenvest.dk
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Vi har gjort det nemt, hvorfor vi tilbyder 
en kvalitetsalarm monteret i dit hjem fra 

4.500,- kr. incl. moms og du får:

1 stk. GSM kvalitetsanlæg model SGV type V, 868 Mhz. med betjeningsknapper 
og dansk tale.

1 stk. rumsensor

1 stk. dør/vinduesensor

2 stk. fjernbetjeninger

3 stk. alarmmærker til opsætning på døre og vinduer

1 stk. Dansk brugermanual og vejledning til oprettelse af app. for mobiltelefoner.

1 stk. indbofortegnelse, hvor vi fotograferer dine værdigenstande og brænder 
disse billeder ind på en CD, som du får udleveret, og vi opretter 
”Nabohjælp”og rådgiver om yderligere sikring.

Ekstra sensorer kan tilkøbes fra 250,- pr. stk. incl. moms, og vi har et udvalg af
forskellige sensorer der kan tilsluttes bl.a. røgsensorer – ind-og udvendige 
ekstrasirener o.l.

Du betaler intet abonnement eller leje af alarmen, idet denne er din ejendom, og

når alarmen er monteret kan du, uanset hvor du befinder dig i verden, holde øje

med, hvad der sker i dit hjem, blot du er i besiddelse af en mobiltelefon.

Der er selvfølgelig 2 års garanti på alarmen og vi yder gratis telefonhotline.

Vi tilbyder også udleje af alarmer for 500,- kr. pr. uge incl. moms, og har du lyst til at

afprøve en af vores alarmer opsætter vi denne, så du i ro og mag kan drage på ferie,

og derved undgå at komme hjem til ubehagelige overraskelser.

Hvis du efterfølgende får lyst til at købe alarmen fratrækkes lejebeløbet naturligvis.

Ønskes abonnement tilbyder Sikringsgruppen Vest en abonnemtsaftale, hvor 

sikkerhedgodkent personale løbende vedligeholder, servicere alarmen og foretager

udrykning i tilfælde af alarmaktivering uden yderligere udgift, uanset anlæggets 

størrelse.

Abonnement for første år er 1.500,- kr. (Rabat 1.000,- kr.) efterfølgende år 2.500,- kr.

Autoriseret alamfirma og medlem

af sikkerhedsbrachen

GSM kvalitetsanlæg model SGV type V 
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