
SERVICE &
UNDERHÅLL
SÄKERHET
Confidence är specialiserade på 
säkerhetslösningar för alla verksam-
heter. En komplett säkerhetslösning 
skapar trygghet och effektivitet 
för organisationen. Vi tar gärna 
helhetsansvaret, där vårt mål är ett 
långsiktigt samarbete där support 
och service är prioritet.

Vi erbjuder en komplett portfölj av produkter och tjänster 
inom bland annat lås, passersystem, dörrautomatik, 
nödutrymning, porttelefoni, CCTV och olika larm-
funktioner för person och fastighet. Confidence är även 
specialiserade på integrerade säkerhetslösningar.

Inom besöksnäringen har Confidence en unik position 
och kompetensprofil för att bistå större och mindre 
aktörer med kompletta lösningar med mobila nycklar, 
online-funktioner, profilerade taggar/ nyckelkort samt 
integration mellan system.

Confidence är kvalitetscertifierat enligt ISO-9001 
och innehar bland annat certifikat för anläggarfirma 
brandlarm, CCTV och inbrottslarm enligt högsta 
larmklass, (larmklass 4).

Vår långa erfarenhet och kunskap ger dig som kund 
trygghet,  vilket också ger oss möjlighet att lösa 
specifika krav för er verksamhet!

Kontakta oss så hjälper vi er gärna!

Tryggt samarbete

Utbildning och stödModern funktion
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HOTELL & KONFERENS
SUPPORTAVTAL ICF - IN CASE OF FALIURE

Som vår kund förtjänar du den bästa tänkbara 
supporten. Vi anpassar avtalet där ni får all den hjälp 
ni behöver med ert system och omfattning. Med 
vårt ICF-avtal ingår även kontinuerlig utbildning så 
er personal alltid kan känna sig trygg med system-
hanteringen. Vi har även möjlighet att erbjuda 
service av systemet som ett tillval för de som önskar. 
Rabatter på varor och tjänster ingår.

SECURE INOM 24 TIMMAR
SECURE SERVICEAVTAL 

• Revision (årligt prov eller kvartalsprov)
• Telefonsupport på kontorstid
• Garanterad inställelsetid på 24 timmar  

vid behov av på-platsen-service
• Rabatterade priser på förbruknings- 

material och arbetstid

EXPRESS JOUR INOM 3 TIMMAR
ETT KOMPLETT SERVICEAVTAL. 

• Revision (årligt prov eller kvartalsprov)
• Support och jour-service dygnet runt, året om
• Garanterad inställelsetid inom 3 timmar  

vid behov av på-platsen-service
• Uppföljning och utvärdering som säkerställer  

att säkerhetsbehovet uppfylls
• Rabatterade priser på förbrukningsmaterial  

och arbetstid

UTBILDNING
Confidence erbjuder effektiv utbildning hos er som kund eller i våra 
lokaler. Vi ger er personal den kunskap de behöver för den dagliga 
driften av systemet och vi har även möjlighet att utbilda på distans. 

FINANSIERING
Confidence erbjuder finansieringsavtal för er som kund, vilket 
skapar investeringsmöjligheter i driftsbudgeten.

KONTAKT | BESTÄLLNING
Kontakta oss för att teckna ert serviceavtal eller  
uppgradera det befintliga. 

TELEFON:  +46 (0)8 620 82 00

E-MAIL:   INFO@CONFIDENCE.SE

INTERNET:  CONFIDENCE.SE

CERTIFIERINGAR. 

Kvalitets och ledningssystem, ISO 9001
Bolagets lednings och kvalitetssystem säkerställer en effektiv 
leverans med hög kvalitet.
Anläggarfirma CCTV, SSF 1061, utgåva 3
Denna norm som tagits fram av branschorganisationen Swelarm 
har som syfte att öka kvaliteten på utförda installationer av kamer-
aanläggningar.
Behörig ingenjör CCTV, SSF 1062 utgåva 2
Säkerställer att vi har personal med rätt kunskap och behörighet 
för konstruktion och installation av kameraanläggningar.
Anläggarfirma brandlarm SBF 1008 utgåva 2
Genom certifiering enligt normen säkerställer Confidence att våra 
installationer lever upp till gällande regler och normer.
Anläggarfirma utrymningslarm talat meddelande SBF 2018:1
Denna norm anger krav för företag som i sin verksamhet arbetar 
med utrymningslarm med talat meddelande i enlighet med SBF 502. 
Anläggarfirma inbrottslarm, SSF 1015 utgåva 3, larmklass 4
Confidence uppfyller normen och har certifiering för den högsta 
larmklassen, (Larmklass 4).
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