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Prisliste for Alarmselskabet 2021-22 

Betaling for personalarm Enhed (1 stk.): 

Alarmniveau Abonnement pr. md. Enhedspris 

(Engangsbetaling) 

Bindingsperiode 

Tele Alarm 149,00 kr. 1349,00 kr. 6 md. 

VIP Alarm 249,00 kr. 1349,00 kr. 6 md. 

Finansiering af alarmenheder (Over 6 md.) 

Finansiering over 6 md. personalarm enhed (1 stk.): 

Alarmniveau Abonnement pr. md. Finansiering pr. md.* Bindingsperiode 

Tele Alarm 149,00 kr. 379,00 kr. 6 md. 

VIP Alarm 249,00 kr. 479,00 kr. 6 md. 

Finansiering af alarmenheder (Over 9 md.) 

Finansiering over 9 md. af personalarm enhed (1 stk.): 

Alarmniveau Abonnement pr. md. Finansiering pr. md.* Bindingsperiode 

Tele Alarm 149,00 kr. 315,00 kr. 9 md. 

VIP Alarm 249,00 kr. 415,00 kr. 9 md. 

Finansiering af alarmenheder (Over 12 md.) 

Finansiering over 12 md. af personalarm enhed (1 stk.): 

Alarmniveau Abonnement pr. md. Finansiering pr. md.* Bindingsperiode 

Tele Alarm 149,00 kr. 275,00 kr. 12 md. 

VIP Alarm 249,00 kr. 375,00 kr. 12 md. 

Alle priser er ekskl. moms. 

* Eksemplerne vises for 6, 9 og 12 måneder. Prisen vises inkl. abonnement. Efter 
bindingsperioden falder prisen til normalt abonnement på henholdsvis 149,- for Tele Alarm og 
249,- for VIP Alarm.



 
 

Alarmselskabet ApS | Husby Alle 19, 2630 Tåstrup | mail@alarmselskabet.dk | www.alarmselskabet.dk 

Abonnement 

Prisen for alarmenheden (personalarmen) betales første gang ved oprettelse af abonnement. 

Abonnementet bliver opkrævet fra første måned og herefter opkrævet månedligt. Alle alarmer kræver 

forbindelse til GSM/2G/3G/4G netværket.  

 

Tele Alarm dækker det meste af verden. VIP Alarm med privat vagtselskab dækker kun 

Danmark. I øvrigt gælder, at ved ej oprettet eller ukorrekt forholdsordre ved alarmafgivelse, eller såfremt 

alarmcentralen ikke kan få kontakt til de anførte personer i forholdsordren, sendes en vagt på kundens 

regning á DKK 1.999 ekskl. moms. Dette beløb trækkes på kundens kreditkort eller faktureres uden 

ophold og uden varsel. For VIP Alarm abonnement gælder, at ved kørsel til fejlalarm af et privat 

vagtselskab betales DKK 1.999 ekskl. moms.  

 

Abonnementet kan efter bindingsperioden opsiges med 1 mdr. varsel. Kunden kan til 

hver tid ændrer antallet af abonnenter.  

 

Vi henviser i øvrigt til vores almindelige forretningsbetingelser. 

Prislisten er gældende fra 1. november 2021, alle tidligere udsendte prislister er hermed ugyldige. 

 
Fortrydelsesret 

Bestilling af enheder hos Alarmselskabet kan fortrydes inden for 30 dage fra leveringsdatoen. Ønsker 

man at returnere alarmenheden, sender man blot kassen med alarmenheden samt indhold retur til vores 

adresse indeholdende kontonummer. Vi vil derefter annullere din bestilling og tilbagebetale det indbetalte 

beløb hurtigst muligt uden yderligere ophold. 

 

Garantibetingelser 

Den fysiske alarm (Alarmenheden) kan ved defekt ombyttes til en ny uden beregning i ét (1) år. 

Efterfølgende kan én ny alarm erhverves for den enhver tid gældende enhedspris. 

 

Abonnementsvilkår 

Der henvises hertil de generelle aftalevilkår som kan findes på websiden alarmselskabet.dk 

(Aftalevilkår ).  

 

Skulle der være spørgsmål til ovenstående er du velkommen til at kontakte salgsafdelingen: 

Telefon: +45 8643 9100 eller på e-mail: mail@alarmselskabet.dk  
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