
Som du måske har opdaget, er den kollektive aftale med Vagtservice Danmark blevet opsagt 

af grundejerforeningen. Dette betyder, at du nu aktivt skal tilmelde dig ordningen for at være 

tilmeldt Vagtservice Danmark-områdevagten.

Vagtservice Danmark fortsætter med at patruljere med områdevagter i dit område.

Desuden er vi stolte og glade for den tillid, vores gode kunder har vist os. Vi ser frem til, at 

byde alle velkomne og håber på, at du vil være med til at gøre området mere sikkert.

Den gamle GPS Security-ånd er tilbage med det velkendte telefonnummer. 

Ring direkte til vagten døgnet rundt på telefon 53 114 114 — og vi på vej! 

Endelig vil vi gerne benytte lejligheden til at ridse nogle af de fordele op, som du har ved at 

tilmelde dig en Vagtservice Danmark-løsning i dit boligkvarter.

KÆRE BOLIGEJER

PRÆVENTIV EFFEKT

SIKKERHEDS-APP KONTROLCENTRAL ALARMUDRYKNING
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Ved tilmelding
inden 31/12-20

OMRÅDEVAGT I BOLIGKVARTERET
– PERSONLIG TRYGHED OG VÆRDIERS SIKKERHED

VAGTSERVICEVAGTSERVICE
DANMARK

Dagligt tilsyn, effektiv alarmering og hurtig handling.

Når du har indgået en aftale med Vagtservice Danmark, er du 

garanteret hyppig tilstedeværelse i dit område af vores tryg-

hedsskabende vagtbiler med hjertestarter, førstehjælpsudstyr 

og brandslukker, som betjenes af vores veluddannede vagter.

Vi kører i dit boligkvarter minimum 2 gange i døgnet, og 

vores synlighed virker i sig selv stærkt præventiv i forhold til 

risikoen for at blive ramt af indbrud.

Vi er lynhurtigt til stede på adressen, hvis uheldet skulle være 

ude, eller hvis du føler dig utryg grundet færdsel eller indtræn-

gen på din ejendom.

Få overblik over, hvad der 

sker i området med et 

abonnement på appen 

for områdevagten.

99 kr. årligt pr. bruger

+ 275 kr. pr. tilkald

Få et abonnement på din alarmop-

kobling til en politigodkendt kontrol-

central, der er bemandet 24 timer i 

døgnet, året rundt.

65 kr. pr. måned + 25 kr. for simkort.

I alt pr. måned 90 kr. 

Ved et abonnement på alarmud- 

rykning udføres hurtig, effektiv og 

ubegrænset vagtudrykning til din 

adresse ved alarm.

59 kr. pr. måned eller

500 kr. pr. alarmudrykning.

Fortsætter du med områdevagten hos Vagtservice Dan-

mark, vil du også kunne glæde dig over, at du kun skal betale 

365 kr. om året for vores områdevagt, hvilket svarer til 

1 kr. om dagen. Denne pris er for alle, der forsat vil være med 

i ordningen med Vagtservice Danmark.

Det kan vi tilbyde for denne yderst attraktive pris på trods af, at 

vi har styrket os yderligere ved at fusionere med GPS Security. 

Vi fornyer løbende vores produkter og arbejder til stadig-

hed for, at skabe endnu bedre sikkerhedspakker for vores 

kunder.

Jo flere tilmeldte, desto mere synlighed i området!

Tilmeld dig områdevagten direkte ved at klik-

ke på den gule markat eller ved at sende en 

mail til info@vagtservice-danmark.dk med 

emnet ”Områdevagt”.

OBS! Det er vigtigt, at både eksisterende og 

nye kunder tilmelder sig områdevagten.

Har du spørgsmål, er du velkommen til at

kontakte kundeservice på telefon 70 112 100.

Alle priser er inkl. moms.

TILMELDE
KLIK HER FOR AT

OMRÅDEVAGTEN

https://vagtservice-danmark.dk/tilmeldning-til-omraadevagt/


–  HJERTESTARTER OG BRANDSLUKKER I ALLE PATRULJEBILER

–  TILKALD VAGTEN VED UTRYGHED

VAGTSERVICE

70 112 100  ·  www.vagtservice-danmark.dk  ·  mail@vagtservice-danmark.dk

UDDANNET I FØRSTEHJÆLP OG HJERTESTOP

SIKKERHEDS-APP

Alle vagter er uddannet i førstehjælp og brandbekæmpelse. De 

har tilmed en hjertestarter, førstehjælpsudstyr samt brandsluk-

ningsudstyr med i patruljebilerne.

Det betyder, at når der går et alarmopkald ind til 112, kan alarmcen-

tralen samtidig sende kaldet til Vagtservice Danmark. I tilfælde af 

akut hjertestop kan det have stor betydning. 

Hos Vagtservice Danmark arbejder vi ofte, når resten af Danmark 

har fri. Vi er på hjul, og vi er tæt på borgerne. Derfor vil der være 

tilfælde, hvor vi kan være hurtigere fremme end ambulancen, og 

dermed kan vi yde den afgørende førstehjælp på stedet, indtil 

ambulancen er fremme. Med en simpel indsats kan vi gøre en 

kæmpe forskel.

Vi sørger for ekstra tryghed i kommunen; på rådhuset, skoler, 

institutioner, plejehjem og andre offentlige bygninger i aften- 

og nattetimerne.

ALARMUDRYKNING

Via vores døgnbemandede vagtcentral bliver vores vagtpatrul-

jer døgnet rundt kaldt ud, når alarmer lyder. Vagten vil være 

fremme hurtigst muligt og blive på stedet, indtil årsagen er fun-

det, der er foretaget afdækning og alarmen kan tilkobles igen.

Mimus-app — tryghed i området er et 

unikt system, der hurtigt og præcist 

kan varsle og tilkalde vagten og evt. 

hjælp fra personer, der bor omkring dig, 

også selvom du ikke kender dem alle. 

Formålet er at opnå hurtig reaktion og 

opmærksomhed i en akut situation for 

på den måde at standse ”hændelsen” 

og forebygge, at der sker flere. 

Boligejere kan hurtigt og nemt sende 

og modtage vigtige beskeder i tilfælde 

af f.eks. tyveri, indbrud, overfald eller 

mistænkelig adfærd og kan dermed 

være med til at hjælpe hinanden, når 

der er brug for det. 

Ved et nødkald, deler appen automa-

tisk din aktuelle position med naboer 

og vagten. Alle vores vagter er tilslut-

tet løsningen og kan se fra hvem og 

hvorfra beskeden bliver sendt. Dermed 

kan vi reagere hurtigt og effektivt, når 

en person har brug for hjælp.

Den enkelte boligejer får et digitalt ID-

kort, som viser, hvor personen hører 

til ift. vejnavn, vagtzone og grundejer- 

forening.

 

Sammenhold i villakvarteret på tværs 

af naboer.


