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SERVICE & ONDERHOUD
BEVEILIGING
Inbraakinstallatie
Brandmeldinstallatie en ontruimingsinstallatie

ZEROWIRE BEVEILIGINGSPAKKET
VOOR UW WONING

Camerasysteem

Noodverlichting
ZeroWire beveiligingspakket

is de beveiligingsoplossing

van M2 Beveiliging. Het systeem is compleet draadloos

Meldkamer

en makkelijk, snel en eenvoudig te installeren. Uiterst

Alarmopvolging
geschikt voor

“

GRATIS OVERSTAPSERVICE VANvan
M2 €1100,BEVEILIGING
U kunt nu gratis overstappen naar M2 Beveiliging zonder dubbele
voor
kosten op uw abonnementen. M2 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 installatie en BTW
aanbieding geldt voor alle abonnementen.

€890,-
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werkzaamheden en/of vervangen van defecte producten.
Voor meer 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?

ZEROWIRE BASISPAKKET:

1. Beëindig uw huidige abonnementen
2. Ontvang de installateurscode
3.•Overname
realiseren
1x centrale
4. U betaalt pas als uw huidige abonnementen stoppen

• 2x een detector
• 2x magneetcontact
• 1x afstandsbediening
• 1x Accu 6V 3.3 Ah
• 1x ZeroWire app

De Zerowire kan uitgebreid worden tot
64 draadloze componenten zoals detectoren,
magneetcontacten, tril-, glasbreukmelders
en rookmelders, 3 bediendelen en
8 afstandsbedieningen.

040 256 99 97

WWW.M2BEVEILIGING.NL/ZEROWIRE
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