
Nabonet.dk  

har indgået et samarbejde med udvalgte forhandlere. 

Dette samarbejde øger værdien af din tyverialarm. 

Tilmeld dig ved klik på Nabonet.dk  

Så får du gratis et års Plusabonnement (værdi kr. 300). 

Se Youtube, hvordan du slår alarm: ALARM INDBRUD. 

 

 

 

        Alarm fra din                  Du alarmerer via            100 naboer aktiveret 

        tyverialarm                     DinAlarm app’en            på få minutter 

 

   Nabonet  
 

 Om 2 minutter 
ved hele byen, at jeg 

er i gang med 
indbrud i dette hus 

 

 Vagtcentral 
 

Jeg skal sørge for 
at være ude inden 

vagtmanden 
kommer  

om 15 minutter 

       Uden alarm       
 

        Jeg gennemroder  
hele huset, for jeg ved,  

at der er gemt smykker  
et eller andet sted 

 

 

 
   

 

 
 

 
 

   

 

Slå alarm til 100 naboer 

Når du er ude i byen og får besked fra din tyverialarm om, at der er indbrud, kan 

du med app’en DinAlarm slå alarm til den nærmeste 100 naboer. De får en SMS – 

en Mail - og en Pushbesked, som fortæller, at der er indbrud. 

Ingen fejlalarmer 

Da alarmen ikke går automatisk ud, forekommer der erfaringsmæssigt ingen 

fejlalarmer. Vi undgår derfor ”Ulven kommer effekten”. 

Du bliver automatisk en del af nabonetværket. 

Ved tilmelding bliver du automatisk en del af Nabonet.dk, og du kan slå alarm til 

de 100 nærmeste i nabonetværket. Du er til rådighed for nabonetværket, og 

nabonetværket er til rådighed for dig. Inviter dine naboer og styrk nettet. 

Et års gratis Plusabonnement (værdi kr. 300) 

Da du har købt din tyverialarm af en af Nabonet.dk’s udvalgte 

samarbejdspartnere, tilbydes du et års gratis Plusabonnement. Ved udløb kan du 

frit vælge, om du vil forlænge. Alle kan tilmelde sig gratis, og bruge de forskellige 

funktioner, men man kan kun slå alarm om indbrud, hvis man er Plusmedlem. 

Indbrudstyvens mareridt – Maksimal præventiv effekt. 

Hvor Nabonet.dk er etableret, er konceptet langt mere effektivt end de dyre 

løsninger med Vagtcentral. Se sammenligning nedenfor! 

 

Vi Skal ikke fange tyve – Vi skal forebygge indbrud. 

Derfor opsættes mærkaterne:                          

                                                                                       

 

https://dinalarm.dk/tilmelding
https://youtu.be/PEBa3rInnuE


 

 

Vagtcentral versus DinAlarm 

Som det fremgår af skemaet, er politiet alarmeret langt hurtigere 

100 lokalkendte vidner er aktiveret efter 2 minutter 

Politiet ankommer 10 minutter hurtigere  

Og prisen tåler ingen sammenligning 

 

 

 

 

SÅDAN GØR DU 

Tilmelding 

Du kan tilmelde dig ved at klikke på Nabonet.dk.  

Du bliver automatisk oprettet med et års gratis Plusmedlemskab. Værdi kr. 300. 

Kort over brugere 

Når du har tilmeldt dig, kan du på hjemmesiden klikke på ”kort over brugere”.  

Her kan du zoome ind, og se hvor mange brugere, der er i dit nærområde. 

 

Youtubevideoer 

På www.nabonet.dk kan du under vejledninger klikke på youtubevideoer. 

De viser, hvordan man slår en alarm, og hvordan man kan øve sig. 

Se f.eks. Youtube - PRØVEALARM. 

https://dinalarm.dk/tilmelding
http://www.nabonet.dk/
https://youtu.be/PEBa3rInnuE

