Verisure får högsta poäng i hemlarmstest
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Verisure fick högsta betyget i
hemlarmstest – igen!
Tidningen och websajten ”PC för alla” samt”M3” genomför minst en gång per
år ett hemlarmstest där de utvärderar olika aktörer på den svenska
marknaden. Nu var det dags igen – och för andra året i rad kammade Verisure
hem den högsta poängen!
Testet genomfördes nu under hösten och de bolag som utvärderades var
Verisure, Securitas Home, Sector Alarm, Gardio, Alert Alarm samt Svenska
Alarm.

Verisure fick fina ord om möjligheten att bygga ut sitt system till max för en
ökad trygghet, den smidiga integrationen med Yale Doorman, vår unika
röstenhet som både kan hjälpa de boenden på plats i bostaden men också
användas för att avskräcka tjuvar samt vibrationsdetektorerna som känner av
ett inbrott redan innan det sker.
Verisure tog hem 8 poäng och fick denna motivering:
Verisures larmsystem är fortfarande bland det bästa du kan skaffa idag, men det
kostar också därefter. De nya ip-kamerorna ger mycket bra bild, men så länge
dessa kräver en separat app känns de inte bra integrerade i systemet. Om
kostnaden inte är ett problem är dock Verisures larmpaket det system vi känner
oss mest trygga med, och som är bekvämast.
- Vi är oerhört stolta och glada för detta! Vi vet att vår larmlösning kostar en
del men det blir också tydligt i testet att vi har innovativa produkter som
ligger i framkant och att vi erbjuder en komplett larmlösning för de som inte
vill kompromissa med tryggheten, säger Erik Ireståhl, Nordisk
Produktmarknadsföringschef på Verisure.
Läs om vårt omdöme här: https://pcforalla.idg.se/2.1054/1.637625/testhemlarm/sida/7/verisure-hemlarm

Verisure är Europas ledande leverantör av uppkopplade hem- och brandlarm
samt produkter och tjänster för det smarta hemmet med över 3 miljoner
kunder i 16 länder i Europa och Sydamerika. Verisure-konceptet omfattar hela
värdekedjan - från utveckling, design och försäljning till installation, service
och en professionell övervakningstjänst med en certifierad larmcentral som
är öppen dygnet runt. Tack vare ett starkt fokus på hög kvalitet är företagets
kunder bland de mest nöjda i branschen, vilket också bidragit till att
koncernen vuxit till att bli störst i Europa inom hemlarmsområdet. För mer
information besök www.verisure.se
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