
Alarmanlæg - Tilbud med rabatter  
 
 
Kære Beboere 

Det er lykkedes Grundejerforeningen for Masten/Sprydet at skaffe vores foreninger et fordelagtigt tilbud 
på alarmanlæg. 

Læs venligst nedenstående og send en mail til formand@masten-sprydet.dk, hvis I ønsker 
at være med til at sikre jeres eget hus og området – gerne med angivelse af, om I har 
eksisterende anlæg/vagtordning. I skal tillige opgive navn, adresse, mailadresse og 
telefonnummer. 

Bemærk: at nedenstående tilbud kun gælder i juli og august, så jeg skal bede om jeres tilkendegivelse 
hurtigt. 

Baggrund 

En del af beboerne i vores område, har i de senere år været udsat for indbrud i deres huse.  

For at imødegå fremtidige indbrud, vil en fælles ordning med alarm, kontrolcentral og vagtudrykning 
samt skiltning såvel på hver ejendom som ved indkørslen til området vil have en afskrækkende effekt 
på indbrudstyve. 

Derfor har Formanden for Masten/Sprydet på foreningernes vegne indhentet tilbud for alarmanlæg og 
fået et ganske attraktivt tilbud fra G4S med rabat på både abonnement, oprettelse og installation. 

I tilbuddet er inkluderet alle service såsom fri vagtudrykning, fri nøgleservice, dækning af selvrisiko på 
forsikring op til kr. 3.000,- samt selvfølgelig kontrolcentral 24/7. 

Abonnement kr. 299 kr./md. (normalpris 349 kr./md.) 
 
Oprettelse og installation kr. 500,- (normalpris kr. 1.995 + 7.200) 

 

Ydermere får vi 3 måneders gratis abonnement. 

 
G4S vil også tilbyde skilte til opsætning ved indkørsel og indgang til området. 
Beboere, der i dag allerede har et anlæg fra G4S, vil naturligvis få justeret deres pris, såfremt den i dag 
er højere. 
 
For beboere med et eventuelt andet anlæg, der ønsker at gøre brug af dette tilbud, vil G4S sørge for 
opsigelse samt nedtagning af deres gamle systemer. Er der binding på, kan man selvfølgelig tilmelde 
sig dette tilbud til ikrafttræden, når bindingsperioden ophører.  
 

Hvad indeholder anlægget? 

Vi har lagt vægt på at få en løsning, der ikke indeholder mere end nødvendigt. Ekstra enheder kan 
individuelt tilkøbes med 50 pct. rabat. 



Pakken fra G4S indeholder følgende: 

• 1x Centralenhed  
• 1x Simkort  
• 1x Betjeningspanel  
• 1x Nøgleboks  
• 1x Sirene 
• 2x Videodetektorer  
• 2x Røgalarmer  
• 4x Åbningskontakter (kan byttes ud til pirdetektor) 
• Alarmskilte efter behov  
• Gratis app-adgang 

 
 
 
m.v.h. 
 
Bestyrelsen 


