Din sikkerhed, - vores kompetence
Certificeret alarminstallatør af Forsikring&Pension

Kontakt EL-Comp
i dag for et godt
tilbud med
installering!

Vi installerer din tyverialarm og videoovervågning!
Alarmsystemer hjælper både private og
erhverv
Sig farvel til utryghed og glæd dig til en mere sikker hverdag. Få
et alarmsystem der larmer, hvis du får ubudne gæster, hvis det
brænder, hvis der er røg – også mens du sover.
Vi er specialiserede i sikring og overvågning, og har de
faglige kompetencer til at udvikle og installere individuelle

sikkerhedsløsninger til både private, virksomheder og
institutioner.

HUSK håndværkerfradraget
Husk at udgifter i form af arbejdsløn til installation af tyverialarmer kan fratrækkes under håndværkerfradraget.
En opgradering af en eksisterende tyverialarm ville kunne
fradrages under samme betingelser.

Alarm
I nogle tilfælde vil det at have en alarm være nok til at holde
ubudne gæster væk. Skulle uheldet være ude, vil du typisk
også opleve, at en tyverialarm gør papirarbejdet med forsikringen nemmere. Nogle forsikringsselskaber honorere kunder

med alarm, spørg dit forsikringsselskab.

Videoovervågning
Overvågningskameraer er mere anvendt end nogensinde, fordi
det har en præventiv effekt. Virksomheder tager især videoovervågning i brug udendørs ved indgangspartier og dørtelefoner.
Mange bolig- og sommerhusejere, vælger at få installeret videoovervågning som en ekstra sikring.

Kombination
Vi tilbyder også videoovervågning kombineret med tåge- og
klimasikring i rum samt røg-/brandalarm.

Ingen ekstraudgifter
Når du køber et anlæg hos os er anlægget dit, når fakturaen er
betalt – du skal ikke betale et månedligt gebyr/abonnement til os.
Det vil sige, at der ikke er nogen månedlige ekstraudgifter
forbundet med en tyverialarm fra EL-Comp. Så den pris du får,
er prisen du skal betale. Vær obs på mulig udgift til abonnement
hos dit teleselskab i forbindelse med simkort til anlægget.
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