Tilbud på kablet alarmsystem for Velforeningen i Hunnadalen.

Refererer til telefonsamtale med Tryge Tvedt og sender dere som avtalt tilbud på
brannalarm for hyttene i velforeningen i Hunnadalen. Slik jeg har forstått Apis El er det
snakk om ca 200 hytter som skal få innlagt strøm, så tilbudet nedenfor vil bli satt opp ut ifra
trappemodell prinsippet som vil si at jo flere som benytter seg av tilbud jo bedre pris vil hver
enkelt hyttestand få.
Har valgt og sette opp ett tilbud på kablet system på grunn av driftsikkerheten. Ett kablet
system trenger mindre vedlikehold og er derfor mere anvendelig i ei hytte.
Alarmpakken vil inneholde følgende komponenter:
1 stk alarmsentral med gsm-sender
1 stk alarmpanel
1 stk sirene
2 stk røkdetektorer
Pris 5990,- inkl.mva og montering hvis mindre enn 20 hytter benytter seg av tilbudet.
Hvis 20 stk eller flere får dere 10% avslag, hvis 50 stk eller flere får dere 20 % avslag,
hvis 100 stk eller flere får dere 25% rabatt.
Sim-kort til gsm-modul må hver enkelt anskaffe seg selv.
Tilbudet står ved lag i 6 mnd, til dato 01.05.2012
Hvis tilbudet er av interesse sender dere svar til torhelge.skage@noralarm.no
Merkes med «Velforeningen Hunnadalen»
Når det gjelder montering av alarmanleggene utføres dette av fagfolk fra Noralarm
og hver enkelt hyttestand vil få en dato når dette evnt skal skje. Jeg vil koordinere
monteringsdato opp mot kunde.
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Abonnement:
Abonnementet er på kroner 179 pr måned. Brannalarmen er koblet til direkte
brannvesenet sin 110 sentral og du har livstidsgaranti på anlegget.

Innbruddsalarm:
Denne alarmen kan også bygges ut til også og gjelde innbruddsalarm. Det vil koste 1190
kroner pr detektor. Når det gjelder varsling for innbruddsalarmen kan Noralarm tilby
dere en viderevarslingstjeneste. Dvs at ved utløst alarm varsles kontaktpersoner som er
satt opp på listen. Noralarm fortar ikke utryking til hyttene.
Håper tilbudet er av interesse og hører fra dere.
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