
Tryghed er  
at vide,  
at naboerne  
kun er ét  
tryk væk

Du og dine naboer kan 
prøve Næralarm gratisi 14 dage

Gratis



Alarmen, der aktiverer de bedste vagter:  
Dine naboer
Er du bekymret for at blive udsat for indbrud? Vil du og din familie gerne med i 
en gruppe af naboer, som kommer dig til hjælp, ved ét enkelt tryk på en knap? 
De fleste vælger en alarm, der er koblet på en central, men det kan være en dyr 
løsning – og en falsk tryghed. Den gennemsnitlige reaktionstid er over 30 minutter, 
så før vagten får startet bilen, er tyven for længst væk. Og hvad hvis man bare er 
faldet, og ikke kan ringe til 112? Næralarm er et nyt alternativ. En alarm, der akti-
verer de vagter, der bor lige ved siden af: Dine naboer. Det holder tyvene væk og 
skaber tryghed i hjemmet.

”Vi kunne helt tydeligt se, at efter vi 
fik Næralarm og fik sat skiltene op, så 
faldt indbruddene drastisk. Så jeg er sik-
ker på, at de der tyve i hvert fald er 
så kvikke, at de holder øje med, hvilke 
alarmsystemer, folk bruger.”

– Naboerne Nanna Feld og Pia Overgaard, 
Emilsgave i Viby Sjælland



Sådan fungerer Næralarm

Jo flere I er fælles,  
jo lavere pris og flere fordele

Private
Vejl. priser, hvis I er en 

privat gruppe af naboer

Grundpakke inkl.
sikkerhedsgennemgang 

og installation

Abonnement (månedligt)

495,-
Fysisk montage (tilvalg)

2.995,-
495,-

Fysisk montage (tilvalg)

79,-

Grundpakke inkl.
sikkerhedsgennemgang 

og installation

Abonnement (månedligt)

2.995,-

89,-

Foreninger
Vejl. priser til foreninger, 
der indgår en fordels-
aftale med Næralarm 
(min. 20 husstande)

+
1 gratis vejskilt 

pr. 20 husstande
+

10 % rabat på ekstra 
tilbehør (sensorer mv.)

Næralarm fungerer ved, at vi kobler husstande på en vej – eller i en opgang – 
sammen i en gruppe, der holder øje med hinanden. Går alarmen ét sted, går 
den også hos de andre. Og her taler vi altså om en rigtig alarm. Ikke en SMS, 
man måske ikke lige får set i tide. Alle får direkte besked og kan reagere inden 
for sekunder. Ikke for at gribe ind – det er politiets opgave – men fordi en hurtig 
og synlig tilstedeværelse af naboer er den mest effektive respons. Ikke kun ved 
indbrud, men i alle nødsituationer. Derfor følger der også en nødkaldsknap med til 
Næralarm. 

Med Næralarm er du ikke overladt til dig selv. Vi central-overvåger alle grupper, og 
sikrer, at alt fungerer som det skal. Men fordi det ikke er nødvendigt at være koblet 
til en dyr vagtordning, er Næralarm en langt billigere løsning. Den fungerer ved 
hjælp af radiobølger, og kræver hverken internet eller dyre tekniske installationer. 
Systemet sender også service– og alarmbeskeder til mobiltelefonen.

Bestil inden 30. november og få gratis montage og 79,- i abonnement



Sådan får du Næralarm i 3 simple skridt

1.

2.

3.

Lav en samlet liste med: navne, adresser, telefonnumre 
og e-mailadresser på alle, der gerne vil prøve Næralarm. 
Sende listen til info@naeralarm.dk

Der kan maks. være 20 husstande i en gruppe. Hvis I er 
flere, danner vi grupper ud fra en teknisk og geografisk 
vurdering.

Vi kontakter alle, der har tilmeldt sig med orientering om, 
hvem der er med i gruppen, og hvornår installationen 
foregår.

næralarm.dk

Ring til os på
+45 70 70 74 15

Prøv Næralarm gratis i 14 dage
Hvis du kan samle en gruppe naboer, kan I helt gratis og uforpligtende prøve 
Næralarm i 14 dage. I skal hverken trække ledninger eller bore huller i væggen, og 
hvis I efter 14 dage ikke vil beholde alarmerne, henter vi dem bare igen.


