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CAMERABEVEILIGING PAKKET

Camerasysteem
Camerabeveiliging van M2 Beveiliging is de beveiligingsoplossing. Het
Noodverlichting

systeem is geschikt voor woning en

bedrijfspand en voor zowel binnen als buiten. De

Meldkamer

camera’s zijn Full HD beeldkwaliteit met Infrarood

Alarmopvolging
leds voor een

“

GRATIS OVERSTAPSERVICE VAN
BEVEILIGING
€1500,vanM2
U kunt nu gratis overstappen naar M2 Beveiliging zonder dubbele
kosten op uw abonnementen. M2voor
Beveiliging neemt uw installatie
over en de abonnementen gaan in op het moment dat uw huidige
abonnementen eindigen. De kosten voor het overnemen van
de installatie zal M2 Beveiliging voor zijn rekening nemen. Deze
*prijs inclusief BTW
aanbieding geldt voor alle abonnementen.

€1200,en één werkdag installatie

perfecte zicht bij duisternis. De camera’s

zijn geschikt voor lastige lichtomstandigheden zoals
tegenlicht
en geeft een helder kleurenbeeld. Opname bij
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informatie neem vrijblijvend contact op.

SERVICEABONNEMENT
Wij controleren uw beveiligingssysteem preventief tijdens het periodiek
onderhoud. Dit om de juiste werking en levensduur van uw systeem
te waarborgen. Middels het onderhoud wordt de kans op storingen en
nodeloze alarmen tot een minimum beperkt.

CONTACT OPNEMEN?

BEL NAAR
040 - 256 99 97

VOORDELEN:
• Periodiek controle van uw beveiligingssysteem
• 24/7 beschikbaarheid van onze technici
• Onderdelen voor u op voorraad

M2BEVEILIGING

HOE STAPT U OVER?

CAMERABEVEILIGING FULL HD

1. Beëindig uw huidige abonnementen
2. Ontvang de installateurscode
3.•Overname
realiseren
2x Bewakingscamera’s
FULL HD
4. U betaalt pas als uw huidige abonnementen stoppen

• Recorder met 1000 GB
• Incl. installatie en montage
• Live beeld en terugkijken
• Push melding
• Dag en Nacht zicht
• iPhone, iPad, Android en PC software

Wenst u meer uitleg dan geven wij
gratis advies op locatie. Bel of mail
ons voor een afspraak.

040 - 256 99 97

WWW.M2BEVEILIGING.NL/CAMERABEVEILIGINGSET

CAMERABEVEILIGING
PAKKET

