Kampanje

Safe4 Alarmstasjon
Alarmene er koblet til Safe4 sin sertifiserte
alarmstasjon. Autoriserte operatører overvåker døgnkontinuerlig
innkommende brann og innbruddsalarmer.

Pakkene kan utvides med komponenter tilpasset ditt behov, og er
grunnlaget for utviklingen av din smarte og trygge løsning videre.
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Inneholder:

Kampanje Alarmpakke innbrudd
Førpris kr9950,Nå kr5990,-
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1 stk Gateway
1 stk Sirene
1 stk Magnetkontakt
1 stk Pir-detektor
1 stk Kodepanel
1 Stk Alarmskilt
3 stk Klistermerker

Kr 299,- per mnd
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Tekam er et godt valg for boligen og hytta
Teknologien og tjenestene er utviklet i Norge
Når du investerer i en Tekam løsning verdiøker du din bolig
eller fritidsbolig.
Du vil kunne eie din egen løsning, og ha stor frihet til å
videreutvikle denne, tilpasset dine behov
Produktene leveres av kjente
merkevarer som står for kvalitet og
driftssikkerhet.
Dersom boligen skal selges kan abonnementet og tilgangen
lett overføres til ny eier.

Kampanje Smarthuspakke basis
Før kr 12999,Nå kr 7990,-

1 stk Gateway
1 stk Smartplugg
1 stk Eika ESH dimmer
1 stk Eika ESH termostat

3 stk Røykvarslere

Kr 299,- per mnd
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• Installasjon

Telefon:73 18 54 00

• GSM backup
kommunikasjon
• Ingen bindingstid
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Kontakt oss

Falkenborgveien 35C, 4.etg

• Support
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7044 TRONDHEIM

alarmstasjon
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Inkludert i pakkene

til sertifisert døgnbemannet
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Tekam Telecom AS

• For alarmpakkene tilknytning
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1 stk Osram smartpære

Kampanje Brannalarmpakke basis
Før kr 8800,Inneholder:
Nå kr 4990,1 stk Gateway

for brukere

En løsning du kan videreutvikle fremover

Inneholder:

Kr 159,- per mnd

• Tekam App tilgang

En sikker boligalarm og smarthusløsning som
tilpasses deg og din familie

E-post: post@tekam.no
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