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Erbjudande till boende på  

Serenadgatan 23, 25, 27, 29 
 

 

 

Din nya porttelefon har antingen precis kommit, eller kommer inom kort att installeras. 

Porttelefonen är redo för bild (kamera finns på enheten i entrén.) Då enheten du har eller inom kort 

kommer få enbart är för ljud erbjuds du nu att till självkostnadspris uppgradera till något av nedanstående 

alternativ (det är en engångskostnad). Detta är enbart ett erbjudande och din porttelefon kommer fungera 

även utan denna uppgradering, men du kommer enbart kunna tala/höra personen, inte se vem det är.  

 

 

LÄS MER PÅ BAKSIDAN! 
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Mer information: 
Modernt designad och slimmad video-svarsapparat med Handsfree-funktion. 

 

Teknisk Data:

- Tålig plastkomposit 

- 4,3” färgskärm 

- OSD meny 

- Svars-knapp 

- Knapp för dörröppning 

- Funktionsknapp 

- Knapp för kamera-aktivering 

- Volymkontroll ljud/ringsignal 

- Inställbar ljusstyrka och kontrast 

- Ingång för Ringklocka (unik signal) 

- Halv duplex                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

- Strömförbrukning: 38 mA (vila), 370 mA (max) 

- Temperatur: + 5° till 60° 

- Mått:165x125x21  MM. (HxBxD) 

Mer info om Wifimodellen: Svarsapparatens videoskärm visar besökaren direkt och porttelefon-samtal kan också 

vidarekopplas till mobiltelefon med appen ”Fermax Blue", som är kostnadsfri och finns för både iOS och Android. 

Funktionen innebär att du med live-video ser vem som ringer från porttelefonen samt kan "svara var du än är" och 

fjärröppna dörren, direkt från din smartphone. 

Notera att Wi-Fi funktionen kräver trådlöst nätverk med stöd för 2,4 GHz-bandet. 

 

Information om beställning & betalning: 
 

Vid distansavtal som detta är gäller distansavtalslagen som bl.a. ger dig som konsument rätt att utan kostnad häva 

köpet inom 14 dagar. Då denna produkt modifieras genom att vi borrar hål i apparaten för kabelgenomföring på lämplig 

plats för placering av svarsapparaten utgår dock denna generella regel. 

 

Betalningsvillkor:  

Swish direkt på plats: Utan kostnad.  

Faktura utan kredittid: 50:- 

Delbetalning: Utan wifi 3 månader, 1350:- per månad (Total kreditkostnad: 355:-). Med wifi 4 månader, 1300:- per 

månad (Total kreditkostnad 405:-). Sedvanlig kreditprövning görs.  

 

• För beställning maila: porttelefon.order@trygghetsteknik.se (ange samma uppgifter som ni finner nedan: 

• Talongen nedan kan användas om ni ej har tillgång till e-postadress. Läggs i brevinkast på bokontoret 

Serenadgatan 23.  

• Vi kommer kontakta dig och boka tid för installation. (Leverans beräknas till mitten av augusti). 

• Enheten som installeras får ej tas ned vid eventuell avflytt från lägenheten. 

SENAST 8 augusti behöver vi din beställning för att intropris skall gälla! 
 

Namn texta):________________________ 

Serenadgatan nr:2___ 

Lägenhetsnummer (3 siffror):___________ 

Mobiltelefonnummer:_________________ 

Önskat betalsätt:____________________ 

Med eller utan wifi:___________________
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