Alarmen fra LOCKON kan ikke købes uden samtidig at der tegnes en abonnementsaftale.
Abonnementsaftalen har en binding på 6 måneder.
Udstyret er dit, når du har købt det. Det betyder, at du kan sælge det videre til en ny kunde, hvis du
fx flytter. Du kan også vælge at være en hvilende kunde og sætte abonnementet i bero, eller du
kan vælge at beholde udstyret, og opsige abonnementsaftalen og derved anvende alarmen med
den begrænsede funktion, se nedenstående.
Nedenfor ser du, hvad du får for dit abonnement samt hvilke begrænsninger der er efter
ophør af abonnementsaftalen.
Ved abonnementsbetaling

Efter ophør af
abonnementsbetaling
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Sirene i huset
Telefonopkald til dig, familien, venner el. naboer
SMS til dig, familien, venner el. naboer
E-mail til dig, familien, venner el. naboer
Dit online kontrolpanel – se alarmen på alarmlog oversigten
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Mulighed for support via LOCKONs kundeservice
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Styring af alarmen
I huset via betjeningspanel og fjernbetjening
Via Web App
Dit online kontrolpanel, herunder
At kunne slå alarmen til og fra via nettet
Tilføje/ændre brugere til at slå til og fra i huset
Tilføje/ændre medlemmer til at kunne logge på dit
online kontrolpanel
Tilføje/ændre kontaktpersoner
Ændre alarmindstillinger (skalsikring m.m.)
Tilføje/slette enheder (Sensorer, fjernbetjeninger
m.m.

En konstant overvåget alarm
Det betyder, at hvis tyven ødelægger tyverialarmen, afbryder
strømmen, telefon- eller bredbåndsforbindelsen, at du indenfor
maks. 10 minutter er orienteret om, at der ikke længere er
kontakt til din alarm.

Intelligent og digital hjælp fra familie, venner el.
naboer
Op til flere personer modtager alarmerne fra dit hjem. Det
betyder en højere præventiv virkning, da tyven aldrig ved,
hvorfra reaktionen kommer. Du kan altid hurtigt ændre i din
nabohjælp via dit online kontrolpanel.

Alarmbesked via

Adgang til tilkøb af SikkertHjemme
Op til flere personer modtager beskeder, når dine børn
kommer hjem og slår alarmen fra

