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Kundinformation
Företaget
Vår strävan att minska miljöpåverkan fortsätter.
Minskade pappersmängder är en av de goda
effekterna. Nu kan du hjälpa till genom att välja
E-faktura eller faktura via E-post. Självklart går
vår strävan med detta vidare till nästa fas.
I samtliga nya avtal från 1 januari 2017 utgår vi
ifrån att kunderna faktureras elektroniskt.
Kontakta oss gärna så hjälper vi er att finna en
lösning som passar er också.

Mera bevakningstjänster . . .
I takt med att det blivit oroligare i samhället har vi
märkt en ökad efterfrågan på både planerad
bevakning och på tillfällig bevakning.
Inbrott, skadegörelse, stöld och snatteri ligger alla
på topp 5 av snabbast ökande brott i samhället.
Vi jobbar dagligen med att hjälpa våra kunder att
begränsa skador från denna typ av brott.
Kontakta oss gärna för ett möte, kanske kan vi
gemensamt förbättra förutsättningarna att minska
era kostnader för denna typ av skador.

Varning för rån
Under senaste tiden har ett större antal rån utförts.
Flera av dem har skett i samband med öppning
och stängning av olika verksamheter.
Genom att göra er uppmärksamma på detta
faktum, hoppas vi att ni skall ”tänka till och vidta
åtgärder” så att skadan inte blir så omfattande
eller alvarlig för er och er personal.
De flesta system har möjlighet att koppla på
överfallslarm av något slag.
Fristående bärbara larm med eller utan GPS finns
också för ändamålet. Se exempel nedan.

Funktionskontroll

Personlarm

Personlarm SRT326G
Pris: 3,900:- exkl. moms
Personlarm SRT306G GPS
Pris: 5,900:- exkl. moms
Pris fr. 175:- per månad exkl. moms

Ni som inte provat eller gjort översyn på era
larmanläggningar på lång tid se till att testa
utrustningen eller beställ tid för service så snart som
möjligt. Allt för att säkerställa funktionen.
Kontrollera även att omfattningen är tillräcklig.
Gäller både inbrott, brand och överfall.
Glöm inte att uppdatera ändrade kontaktuppgifter
och instruktioner till oss.

Ha en skön höst…
AB Grupplarm

