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INTERNET-BASERET SMARTALARM 
MED SMS-BACKUP

Designet i Danmark
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MØD
SikkertHjem™ S6evo™-systemet er et next-generation alarmsystem, som forbindes til internet-
tet via WiFi eller LAN-kabel, og som tilbyder SMS-backup*, hvis internetforbindelsen fejler.  
S6evo™ er sikker, pålidelig og fuld af funktioner, som løfter dit alarmsystem til et helt nyt  
niveau.

S6evo™ tilbyder en lang række tilbehør, som både hjælper dig med at sikre dit hjem og gøre 
din hverdag lidt nemmere. Alt det forventelige sikkerhedstilbehør, såsom 2-vejs dyre-immune  
bevægelsessensorer og åbningskontakter til sikring af dine døre og vinduer, er naturligvis 
tilgængelige, men også røgalarmer, vandsensorer, fjernbetjeninger og nøglebrikker. Men der, 
hvor det bliver rigtigt spændende, er med SmartPlug, som gør det muligt for dig at styre dine 
elektriske apparater og lamper direkte fra din telefon og SmartCams til både indendørs- og 
udendørs brug, som lader dig følge med i det som sker, uanset hvor du befinder dig i verden. 
Alt tilbehør forbindes trådløst til S6evo™ SmartBoxen og har en branchebrydende lang række-
vidde mellem tilbehøret og SmartBoxen, som fuldstændigt eliminerer behovet for signal- 
forstærkere.

S6evo™ er bygget op fra grunden med fokus på optimal brugeroplevelse. Tilslutning af nyt 
tilbehør er let og sker ved at skanne QR-koden på tilbehørsenheden med S6evo™ app’en  
– alt styres direkte fra telefonen i din hånd. Første opstart af systemet tager ikke timer, men 
blot få minutter, og personlig tilpasning af systemet, såsom tilføjelse af brugere, navngivning af 
tilbehør og tilpasning af hjemmetilstand, gøres via den intuitive S6evo™-app med blot nogle få 
tryk med fingeren.

Nogle af S6evo™ systemets hovedfunktioner er:

• Perfekt system til Nabohjælp. Tilføj nemt naboer, familie osv. til at modtage alarmbesked på 
deres telefon.

• Internetforbundet for realtidsnotifikationer og online systemopdateringer.

• SMS-backup* sikrer dig og dit netværk alarmbesked, hvis din internetforbindelse er nede.

• Intet abonnement eller vægtergebyrer nødvendig.

• Nem og hurtig opsætning og installation.

• Personlig tilpasning af hvilke sensorer, som skal være aktive, når du er hjemme.

• Alarm, Smart home-tilbehør og indendørs og udendørs SmartCams i én og samme app.

• SmartControl-funktionen giver mulighed for at automatisere Alarm til/fra og SmartPlug 
tænd/sluk.

• Anti-Jamming-funktionen giver dig besked ved forsøg på at jamme alarmen (dvs. forsøg 
udefra på at blokere signalforbindelsen mellem sensorer og SmartBox).

*SIM-kort til SMS-backup tilkøbes separat.
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PAKKER TIL ALLE 
S6evo™ sælges i tre grundpakker. Alle dele i pakkerne er forprogrammerede dvs. allerede  
trådløst tilsluttet SmartBox’en. Efter udpakning kan delene derfor tages direkte ud af æsken  
og monteres med det samme. Kun strømforsyningen skal tilsluttes perment til stikkontakt.  
Tag udgangspunkt i den pakke, som passer din bolig bedst, og tilpas den derefter til at  
matche dine helt specifikke behov, med det store udvalg af S6evo™-tilbehør.

Startpakken

Lejlighedspakken

Villapakken

1 x S6evo™ SmartBox, 1 x Fjernbetjening, 1 x Åbningskontakt, 1 x Alarmmærkat 
og gratis app til iOS® og Android™

1 x S6evo™ SmartBox, 1 x SmartPad, 1 x Fjernbetjening, 1 x Nøglebrik, 1 x Bevægelsessensor, 
1 x Åbningskontakt, 3 x Alarmmærkater og gratis app til iOS® og Android™

1 x S6evo™ SmartBox, 1 x SmartPad, 2 x Fjernbetjening, 2 x Nøglebrik, 2 x Bevægelsessensor, 
2 x Åbningskontakt, 3 x Alarmmærkater og gratis app til iOS® og Android™

1.499,-

999,-

1.699,-

Sprog: Dansk, Engelsk og Svensk

Brugere: Ubegrænset antal brugere. Vælg om en bruger skal kunne betjene systemet eller blot 
modtage notifikationer.

Notifikationer:
Systemnotifikationer: Informerer dig omkring lavt batteri på tilbehør, forbindelsesproblemer på 

SmartBoxen, mv.
Statusnotifikationer: Informerer dig, hvis alarmsystemet slås til eller fra samt hvis strømforsy-

ning til systemet ændres fra 220V til backup batteri og omvendt (dvs. ved 
strømsvigt i boligen).

Alarmnotifikationer: Informerer dig, hvis alarmen går.

Forbindelser: WiFi 2.4 GHz 802.11a/b/g og LAN/Ethernet-kabel.

Strøm og Batteri: Strømforsyning: 5V 2V strømforsyning.

Backup-batteri:
Indbygget 2300 mAh genopladeligt lithium-polymer batteri for 6 timers standby backup.

Trådløs afstand fra SmartBox til enheder:
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

Tilbehør:
Ubegrænset antal forbundet og individuelt navngivet sensorer og åbningskontakter  
('Køkken', 'Stue' osv.), fjernbetjeninger, sirener, SmartPlugs og SmartCams.

Sirene: Indbygget i SmartBox: 85 dB (kan gøres lydløs) – yderligere Indendørs-/Udendørs 
sirener kan tilføjes.

Arbejdsmiljø:
Temperatur: -20˚C ~ +60˚C
Fugtighed (op til): 95% relativ (ikke kondenserende).

Applikationer: Gratis iOS® og Android™ App.

Sådan virker alarmen:
Et alarmsystem fra SikkertHjem er af den type som kaldes Internet-alarm med GSM-backup. 
Alarmsystemet udsender alarmeringer ved indbrud, brand, oversvømmelse, strømafbrydelse 
osv. over internettet og hvis dette er ude af drift, skifter alarmen automatisk over til det mobile 
kommunikationsnetværk (GSM-netværket) og sender alarmbesked derigennem. Det betyder 
i praksis, at du som ejer, samt de øvrige valgfrie modtagere som du indsætter i App’en, vil 
modtage en alarmbesked enten som mobil notifikation og/eller SMS-besked med besked om, 
at alarmen er gået. Alarmsystemet vil informere specifikt at der er tale om indbrud, brand, 
nødkald eller anden type alarm, så I hurtigt kan tage de rette forholdsregler.

Systemet giver mulighed for at kunne reagere langt hurtigere, end ved alarmsystemer som 
eksempelvis er tilknyttet en alarmcentral, der i tilfælde af alarm, ringer dig op og derefter kon-
takter en vægter som – med varierende reaktionstider – kører til din adresse for besigtigelse.

Vi anbefaler at du tilknytter mennesker som bor i umiddelbart nærhed af din bolig, til din 
alarm. Dette vil altid sikre den korteste mulige reaktionstid ved alarm.
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BRUGERE OG ALARMMODTAGERE
I S6evo Appen er der mulighed for frit at tilføje Brugere og Alarmmodtagere. Alle der skal 
kunne betjene S6evo™ systemet skal have en brugerkonto. Denne er naturligvis helt gratis 
og oprettes direkte i S6evo™ App’en. 
 
Ud over Brugerkonti er der også mulighed for indsætte SMS-modtagere og dermed skabe
 et udvidet nabohjælpsnetværk. Hvis man f.eks. navngiver sin Alarm med sin adresse 
(eks. ‚Æblevej 14‘) og indsætter f.eks. 25 naboer som alarmmodtagere, vil alle 25 naboer 
modtage en SMS-besked at alarmen er aktiveret på Æblevej 14.

Rettigheder / niveau
Brugerkonti i Appen

SMS-modtager
Ejer Bruger Gæst

Har fuld adgang til systemet og kan 
foretage ændringer til systemets  
indstillinger

Ja - - -

Kan tilføje nye Brugerkonti  
– Ejer, Bruger, Gæst

Ja - - -

Kan tilføje nye Brugerkonti  
– Bruger, Gæst

Ja Ja  

Kan styre SmartPlugs og tilgå 
SmartCams

Ja Ja - -

Kan slå alarm til/fra Ja Ja Ja -

Kræver S6evo App installeret Ja Ja Ja -

Modtager SMS-beskeder/notifikationer 
om Alarm og systemstatus.  
(Kan frit til/fravælges i App om kun 
Alarm-besked skal fremsendes)

Ja Ja Ja Ja

Hvor mange kan tilsluttes?
Ubegrænset, 
men én ejer 
anbefales.

Ubegrænset, 
men ofte  

tilføjes kun  
øvrige  

medlemmer af 
husstanden

Ubegrænset, 
men ofte 

tilføjes naboer, 
bekendte 

som ser efter 
boligen i f.eks. 
ferieperioder.

Ubegrænset, 
men ofte tilføjes 

naboer eller 
andre der har 

mulighed for at 
være ved boli-
gen med kort 

varsel.

Typisk profil Boligejer
Øvrige  

medlemmer  
af husstand

Nabo, familie, 
venner

Naboer, familie, 
venner, med-

lemmer i grund-
ejerforening, 
vejlaug etc.

Bolig med S6evo™ installeret
System udsender alarm besked til

Ejer
Boligejer.

Brugere
Medlemmer af hustanden.

Gæst
Nabo, familie, venner.

Brugerkonti SMS-modtagere

Alarmmodtagere
Naboer, familie, grundejerforening, etc.

Med den enkle struktur er det nemt at tilpasse, hvem der kan bruge alarmen og modtage 
alarm-beskeder.
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Lille og praktisk nøglebrik ,som bruges til at slå alarmen til og fra med, uden du behøver  
indtaste din PIN-kode.

• Rækkevidde: Holdes direkte op til  
SmartPad’en tasteområde.

• Batteri: Nej
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +50°C
• Dimensioner: H27 x B27 x D3 mm

Praktisk og let fjernbetjening til nøgleringen. Fjernbetjeningen gør det muligt for dig at  
til- eller frakoble alarmen på afstand, samt tænde eller slukke lamper eller andre elektriske  
apparater via SmartHome-knappen.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Batteri: 1 x CR2032
• Batterilevetid (op til): 18 måneder
• Notifikation ved lavt batteri: Ja
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +50°C
• Dimensioner: H58 x B33 x D11 mm

S6evo™ SmartPad er dit fysiske betjeningspanel til S6evo™-systemet og giver dig mulighed for 
at til- og frakoble systemet via touchtaster eller ved ganske simpelt at lægge en nøglebrik op til 
tastaturet.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Batteri: Indbygget 890 mAh 3,7V  
genopladeligt Li batteri

• Batterilevetid (op til): 6 måneder med  
(op til) 10 aktiveringer per dag

• Strømsparetilstand: Ja, vågner automatisk  
når du kommer inden for 1 meter.

• Notikation ved lavt batteri: Ja
• Genopladningstid for batteri: 2,5 timer
• Arbejdstemperatur: 0°C ~ +60°C
• Dimensioner: H145 x B92,1 x D16,7 mm
• Understøtter nøglebrik: Ja

TILBEHØR

49,-

149,-

499,-

TILFØJ OG NAVNGIV TILBEHØR
De sensorer og tilbehør som følger med i S6evo alarmpakken er allerede forbundet med 
systemet og vil kunne ses i appen fra første gang alarmen tages i brug. Der kan tilføjes  
og navngives et ubegrænset antal tilbehør.

Tilføj tilbehør
Det er både nemt og hurtigt at forbinde ekstra tilbehør til en S6evo alarmpakke.  
Dette sker ved at scanne QR-koden på det tilbehør, der ønskes tilføjet.  
I det følgende eksempel tilføjes en ekstra åbningskontakt til en Villapakke;

I den åbne app trykkes på 

Vælg systemindstillinger

1. Tryk på Tilføj tilbehør nederst på siden

2. Vælg Scan QR-kode

3. Benyt nu telefonen til at scanne QR-koden på tilbehøret. Scanningen foretages automatisk, 
når QR-koden er helt synlig i scanner-vinduet.

4. Navngiv tilbehøret f.eks. ’Havedør, køkken’ og bekræft ved at trykke på  i øverste, højre 
hjørne.

Den ekstra åbningskontakt er nu indlæst i alarmen og skal bare monteres på ’Havedør, køkken.’

1 2 3 4
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Den trådløse åbningskontakt aktiverer alarmen, hvis en dør eller et vindue åbnes. Kontakterne 
er gode til at sikre skallen af dit hjem og gør det muligt for dig at slå alarmen til, selv når du er 
hjemme, f.eks. om natten.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Batteri: 1 x CR2032 batteri
• Batterilevetid (op til): 18 måneder
• Notikation ved lavt batteri: Ja
• Arbejdstemperatur: 0°C ~ +50°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ  

(ikke kondenserende)
• Dimensioner (hoveddel): H80 x B38 x D13  mm
• Dimensioner (magnetdel): H80 x B15 x D13 mm

Trådløs infrarød bevægelsessensor som overvåger og registrerer bevægelse i dens synsfelt. 
Bevægelsessensoren kan ignorere kæledyr op til ca. 25 kg., men vil igangsætte alarmen, hvis 
en person registreres.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Batteri: 2 x AA batterier
• Batterilevetid (op til): 18 måneder
• Sensor rækkevidde: 9 meter
• Sensor synsvinket: 110 grader
• Notikation ved lavt batteri: Ja
• Arbejdstemperatur: 0°C ~ +40°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ (ikke kondenserende)
• Dimensioner (sensor): H99 x B54 x D40 mm
• Dimensioner (beslag): H42 x B42 x D33 mm

Skræm og stress indbrudstyven med denne kraftige 85dB indendørs sirene. Sirenen forbinder 
trådløst til din S6evo™ SmartBox, hvorfor du kan montere den, lige hvor du har lyst til i boligen.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Strømforsyning: 220V Stikkontakt (EU)
• Arbejdstemperatur: 0°C ~ +40°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ  

(ikke kondenserende)
• Dimensioner: H99 x B54 x D40 mm
• Volumen: 85 dB

179,-

229,-

199,-

Ekstremt kraftig 120dB udendørs sirene. Montér på ydersiden af huset og vis potentielle 
indbrudstyve, at dit hjem er alarmsikret. Den udendørs sirene har et indbygget genopladeligt 
backup-batteri.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Strømforsyning: 220V Stikkontakt (EU)
• Backup batteri: 600 mAh genopladeligt  

Ni-MH batteri for 20 timers standby backup.
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +40°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ  

(ikke kondenserende)
• Dimensioner: H263 x B195 x D61 mm
• Volumen: 120 dB
• Flash: Rød

Trådløs røgalarm, som vil igangsætte systemet og alle forbundne sirener for at advare dig, 
når du er hjemme, samt fremsende notifikationer på din telefon, for at advare dig om røg i 
hjemmet, når du er ude.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Batteri: 1 x 9V batteri
• Batterilevetid (op til): 18 måneder
• Notikation ved lavt batteri: Ja
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +40°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ  

(ikke kondenserende)
• Dimensioner: Ø107 mm x D34 mm
• Volumen: 85 dB
• Overvågningsområde: <20m²
• Indikation ved lavt batteri: Ja
• Test-funktion: Ja

Trådløs vibrationssensor som registrerer vibrationer i objektet, som den er monteret på. 
Sensoren er især brugbar på vinduer som er lette at afliste eller på faststående værdigenstande 
som IT-udstyr.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Batteri: 1 x CR2032 batteri
• Batterilevetid (op til): 18 måneder
• Notikation ved lavt batteri: Ja
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +40°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ (ikke kondenserende)
• Dimensioner: H80 x B38 x D13 mm

349,-

149,-

149,-
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Få øjeblikkeligt besked, hvis kælderen begynder at blive oversvømmet eller opvaskemaskinen 
lækker vand. Når den trådløse vandsensor registerer vand, vil du øjeblikkeligt modtage en 
notifikation på din telefon.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Batteri: 1 x CR2032 batteri
• Batterilevetid (op til): 18 måneder
• Notikation ved lavt batteri: Ja
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +40°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ  

(ikke kondenserende)
• Dimensioner: H80 x B38 x D13 mm

Fjernbetjen lyset eller tænd for radioen, så hjemmet virker beboet, selvom du er ude. Smart-
Plug tænder og slukker for næsten ethvert elektrisk apparat, direkte fra din telefon eller fra din 
S6evo™-fjernbetjening.

• Trådløs rækkevidde (op til):  
150 m. udendørs / 40 m. indendørs

• Strømforsyning: 220V Stikkontakt (EU)
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +40°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ  

(ikke kondenserende)
• Dimensioner: H102 x B63 x D30 mm
• Automatisk tænd/sluk timer-funktion

Livestreaming og konstante optagelser i superklar HD kvalitet. S6evo™ indendørs SmartCam 
sender dig en video-notifikation ved bevægelse. IR night vision sikrer, at optagelserne er klare, 
selv i komplet mørke.

• Trådløs rækkevidde: Afhænger af din WiFi-router  
og dennes placering i forhold til SmartCam

• Strømforsyning: DC5V 1A strømforsyning  
inkluderet

• Billedsensor: 1/4 CMOS
• Bevægelsesdetektion: 5-20 m
• Night vision (op til): Infrarød 8 m
• Synsfelt: 110°
• Opløsning: HD 1280x720 pixel
• Linse: 3,6 mm
• Videokomprimering: H.264
• Hukommelse (op til): microSD™ 64 GB  

(ikke inkluderet) 
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +50°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ (ikke kondenserende)
• Indbygget bevægelsessensor, som automatisk optager og sender video til ejer. Funktionen 

forudsætter indsat microSD™ kort. Funktionen kan deaktiveres for øget privatliv

699,-

249,-

149,-

• Tyverisikret videoformat. Optagelser kan kun afspilles af ejer og brugere via S6evo™ appen.

Også det udendørs SmartCam optager i skarp HD-kvalitet og tilbyder alle de samme funk-
tioner som det indendørs kamera. Det udendørs SmartCam er IP66 certificeret og lavet til at 
modstå det nordiske klima.

• Trådløs rækkevidde: Afhænger af din WiFi-router  
og dennes placering i forhold til SmartCam

• Strømforsyning: DC12V 1A strømforsyning  
inkluderet

• Billedsensor: 1/4 CMOS
• Bevægelsesdetektion: 5-20 m
• Night vision (op til): Infrarød 25 m
• Synsfelt: 75°
• Opløsning: HD 1280x720 pixel
• Linse: 3,6 mm
• Videokomprimering: H.264
• Hukommelse (op til): microSD™ 64 GB  

(ikke inkluderet) 
• Arbejdstemperatur: -10°C ~ +55°C
• Fugtighed (op til): 90% relativ  

(ikke kondenserende)
• IP certificering: IP66
• Indbygget bevægelsessensor, som automatisk optager og sender video til ejer.  

Funktionen forudsætter indsat microSD™ kort. Funktionen kan deaktiveres for øget privatliv.
• Tyverisikret videoformat. Optagelser kan kun afspilles af ejer og brugere via S6evo™ appen.

SikkertHjem™ SMS-backup i dit S6evo™ system sikrer, at du modtager notifikationer på din 
telefon, selvom din internetforbindelse skulle gå ned. SMS-backup slår selv automatisk til.
.
• Netværk: Telenor 2G
• Services:

- SMS: Ja
- MMS: Ja
- Speak: Ja
- GPRS: Ja

• Varighed: 12 måneder  
(ubegrænset antal SMS beskeder).

• Automatisk e-mail notifikation før udløb:  
Ja (28 dage før)

• Mulighed for elektronisk forlængelse efter  
12 måneder uden at udskifte kort: Ja

999,-

199,-
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SD-kort
Kapacitet: 32GB
Klasse: 10
Til permanent indsættelse  
for optagehukommelse i  
SmartCam: Ja SmartCam  
optagelser på kortet kan  
tilgås direkte fra S6evo App: Ja

Alarmmærkater
Materiale: PVC
UV-behandling: Ja
Tryk på begge sider: Ja
Dimensioner: H100 x B70 mm
Montering: Inde/Ude

Alarmskilt
Materiale: PVC
UV-behandling: Ja
Tryk på begge sider: Nej
Dimensioner: H100 x B70 mm
Montering: Ude
Skruehul i top og bund: Ja 

Videomærkater
Materiale: PVC
UV-behandling: Ja
Tryk på begge sider: Ja
Dimensioner: H100 x B70 mm
Montering: Inde/Ude

199,-

3 stk. 99,-

1 stk. 99,-

3 stk. 99,-

SPAR PENGE UDEN AT GÅ PÅ KOMPROMIS
Alarmsystemer der er abonnementsbaserede, kommer ikke bare med en høj pris. De er ofte  
forbundet med flere omkostninger såsom installationsgebyr, månedligt abonnement og ud-
rykningsgebyr – og nogle udbydere tager derudover betaling for batteriskifte og nedtagning af 
alarmen hvis abonnementet opsiges.

Alt dette slipper du for med et SikkertHjem™ S6evo™-alarmsystem. Når du har købt dit nye  
S6evo™-system, så ejer du det, og der tilkommer ikke løbende abonnementer, gebyrer eller afgifter.

Den eneste ekstraomkostning, du kan påtage dig, er, hvis du vælger at tilføje SikkertHjem™  
SMS-backup. Dette koster kr. 199,- om året med ubegrænset SMS-backup i din alarm,  

i tilfælde af at din internetforbindelse går ned. SMS-backup er helt frivilligt, men anbe-
fales.

Naboerne er dine vagter
Tyvene ved, at der kan gå lang tid fra alarmen går, til vagten kommer. Dette er dog 
ikke tilfældet med en SikkertHjem™ alarm. Du opretter nemlig dit helt eget vagtværn 
i form af naboer, venner, familie og bekendte. Du bestemmer helt selv, hvem og hvor 
mange som skal have besked, hvis din alarm går.

Når tyven ser et SikkertHjem™ alarmmærkat, så ved han at 
”vagten” kan være lige rundt om hjørnet, og risikoen for at blive opda-
get er stor.

Nabofællesskabet gør det svært at være tyv
• Tyven bliver allerede gjort opmærksom på Nabohjælp-netværket 

inden forsøgt indbrud i form af SikkertHjem-mærkater.
• Nabohjælp-netværket sikrer en kort reaktionstid og stresser dermed 

tyven.
• Nabohjælpen er altid indenfor rækkevidde, så du kan føle dig sikker 

– også når du er hjemme.
• Alle i netværket får besked ved alarm og har mulighed for at hjælpe.
• Kontakt altid politiet hvis noget mistænkeligt finder sted i boligen  

– det er en opgave for politiet og ikke dig.
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Support & Service
SikkertHjem™ er her for dig, også efter dit køb.

SUPPORT & VEJLEDNING
Uanset hvor du har købt dit SikkertHjem™-alarmprodukt, så står vi klar 
til at assistere dig. For at sikre dig en præcis og korrekt support allerede 
ved første henvendelse, beder vi dig tage direkte kontakt til SikkertHjem™ 
Support, også selvom produktet er købt hos en forhandler.

Online support-center: www.sikkerthjem.dk/support

Kundeservice og support: 36 96 95 00 / support@sikkerthjem.dk
(Hverdage 10-18).

REKLAMATIONSRET
SikkertHjem™ yder 2 års reklamationsret i henhold til dansk købelov.

DEFEKT PRODUKT
Skulle du imod forventning opleve, at et produkt er defekt, kontakt da 
SikkertHjem™ Support direkte for en hurtig og effektiv udbedring.

FORTRYDELSESRET & RETURNERING
Det er forhandlerens fortrydelses- og returneringsregler, som er gæl-
dende. Orientér dig derfor om gældende regler for returnering af 
produkterne direkte hos forhandleren. Giver forhandlerens regler dig 
mulighed for at returnere produkterne, sørg da altid for at gøre dette i 
samme stand, som da du købte dem og altid i original emballage.


