
Me valvomme, jotta sinä  
nukkuisit yösi rauhassa.

Etusi sisältää:

3 kk ilmaisen Securitas Valvontapalvelun

Onneksi olkoon, teit viisaasti hankkiessasi Kotihälyttimen. Nyt voit hoitaa loputkin  
turvallisuuteen liittyvät huolesi pois päiväjärjestyksestä, sillä saat erikoisetuna  
ympärivuorokautisen Valvontapalvelun veloituksetta kolmeksi kuukaudeksi.

Yksi Kotihälytin-lisäilmaisin veloituksetta

Laitteiston laajennettu takuu (2 v.)

kun tilaat palvelun vähintään 12 kk ajaksi

Valitse jokin seuraavista: PIR, ovi-ilmaisin tai savuilmaisin

Kun tilaat Valvontapalvelun vähintään 24 kk ajaksi
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Uuden Kotihälyttimen avulla sinulla 
on edellytykset valvoa kotisi turval-
lisuutta ympäri vuorokauden. Nyt 
tarjoamme sinulle palvelun, joka var-
mistaa, että kotihälyttimen hälytyk-
siin myös reagoidaan ympäri vuoro-
kauden – silloinkin, kun et itse pääse 
tarkistamaan onko kaikki kunnossa.

Securitas Valvontapalvelu tuo mie-
lenrauhan murtovarkaiden, tulipa-
lon, vesivahingon tai pitkäaikaisten 
sähkökatkosten varalta. Kiinteistösi 
koosta tai sijainnista riippumatta 
voimme räätälöidä valvontapalve-
lumme juuri sinulle sopivaksi. 

Jos jotain sattuu:
Kotihälyttimeesi kytketyt ilmaisimet lähettävät valvontakeskukseemme viestin,  
joka tarvittaessa ohjataan jollekin yli 200:sta partiostamme ympäri Suomea.

Murto?
Kun murtohälytin hälyttää, käynnistämme toimenpiteet yhdessä sovittujen 
toimintaohjeiden mukaisesti. Esimerkiksi soitamme ensin kohteeseen,  
lähetämme vartijat paikalle ja tarvittaessa hälytämme poliisit. Raportoimme 
tapahtumista aina myös sinulle.

Tulipalo?
Tulipaloissa henkilövahinkojen välttäminen on etusijalla. Kun savuilmaisin hälyttää, 
soitamme ensimmäiseksi kohteeseen. Lisäksi lähetämme partion paikalle ja 
tarvittaessa kutsumme myös pelastusviranomaiset.

Vesivahinko?
Nopea toiminta minimoi vesivahingot. Kosteushälytyksistä ilmoitetaan aina  
asiakkaalle ja tarvittaessa partio lähtee paikalle ehkäisemään lisävahinkoja.

Sähkökatkos?
Talvella pitkä sähkökatkos voi vaarantaa vesijohdot. Helleaallon aikaan pakastimen 
sisältö voi pilaantua. Joka tapauksessa Valvontapalvelu suojaa kiinteistön ja 
omaisuuden. Ratkaisuun on liitettävissä myös huoneiston sisälämpötilan valvonta  
sekä ilmoitukset sähkökatkoksista.

Laitevika?
Kun paristoilla toimivista murto- tai savuilmaisimista loppuu virta, hälytyskeskus 
saa siitä tiedon. Soitamme asiakkaalle ja kerromme, että paristot pitää vaihtaa ja 
muistutamme asiasta niin pitkään, että asia on hoidettu kuntoon. Myös verkkovirralla 
toimivien hälytyslaitteiden toimintahäiriöistä ilmoitetaan viipymättä asiakkaille. 
Sopimuksen mukaan vartijat voivat käydä tarkastamassa ja testaamassa  
järjestelmän toimivuuden.

Edustajamme kertoo mielellään Valvontapalvelusta ja Kotihälyttimesi  
varustamisesta niin, että saat tarvitsemasi ominaisuudet käyttöösi.

Tilaa palvelu asiakaspalvelustamme p. 020 491 2000  
tai lähetä puhelinnumerosi sähköpostitse  
asiakaspalvelu@alertservices.fi,  
niin otamme yhteyttä.

Kotihälytin kertoo ongelmasta, valvontapalvelu tarjoaa ratkaisun


