
Voorkom schade, vervang uw meer dan 10 jaar oude alarmmelder en maak gebruik van onze cashback actie. 
Met de Octalarm-Touch alarmeert u weer veilig en betrouwbaar via de (sterk veranderde) hedendaagse digitale 
telefonienetwerken en bent u klaar voor de toekomst!

Bewaakt u uw processen nog met een Modalarm 
of Octalarm uit de 1e en 2e generatie of T-serie?
Deze melders zijn soms al meer dan 15 jaar oud en 
garanderen geen betrouwbare alarmmelding meer. 
Elektronica veroudert, de kans op storing neemt toe 
en het is onmogelijk te voorspellen wanneer de melder 
faalt. Wachten tot dit gebeurt leidt tot een situatie waarin 
u tijdelijk zonder alarmering zit of erger, de melder het 
tijdens een calamiteit niet doet. Uitval van een installatie 
kan bijvoorbeeld temperatuurdaling veroorzaken of 
verstikking van dieren betekenen. Het gevolg hiervan 
levert naast grote emotionele schade ook een enorme 
financiële strop op. Dat is natuurlijk geen optie!

De meeste ondernemers weten niet exact hoe oud de 
melder al is. Vaak wordt de leeftijd van het apparaat 
ontdekt als het stuk is en voor reparatie wordt opgestuurd. 
‘Hij doet het toch nog’ zou geen reden moeten zijn om uw 
vermogen met een waarde van tonnen of misschien wel 
miljoenen te bewaken met apparatuur van soms wel 15 
jaar of ouder.

Om de veiligheid van uw zeer kritische processen, dieren 
of gewassen niet in het geding te laten komen, adviseren 
wij u dringend uw oude apparaat te vervangen voor een 
nieuwer type. Het gaat om de telefonische alarmmelders 
en modems uit de serie:
• Modalarm-D
• Modalarm 1200D
• Modalarm-T
• Octalarm (1e generatie)
• Octalarm 2 (2e generatie)
• Octalarm-T serie (T1 t/m T16)

Uw oude melder is geld waard!
Ontvang € 100,- cashback op de aanschaf van de Octalarm-Touch
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Alarmmelder Cashback actie: voorkom schade, 
vervang uw oude melder voor de Octalarm-Touch

Investeer nu in de Octalarm-Touch en ontvang als 
eindklant € 100,- terug op uw bankrekening. Bestel eerst 
via uw huisinstallateur de nieuwe melder en laat hem in 
1 bezoek omruilen met uw oude melder. Zo garandeert u 
een veilige en betrouwbare installatie en voorkomt u dat 
u tijdelijk zonder alarmering zit. Wij storten na ontvangst 
van de oude melder het bedrag terug op de door u 
opgegeven bankrekening.

Actievoorwaarden
Alarmmelder cashback actie loopt van 14-09-2020 t/m 
28 februari 2021
Cashback alleen op aankoop Octalarm-Touch
Cashback naar eindklant
Cashback is exclusief btw
Retourzending op kosten van Adésys via  
antwoordnummer 20124, 2290 WG Wateringen
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Maak optimaal gebruik van uw nieuwe melder 
met Octalarm Connect

De dienst Octalarm Connect* zorgt ervoor dat uitbellen 
tegen lage, vaste kosten per maand via GSM en VoIP/
SIP direct mogelijk is. Via de instel wizard activeert uw 
installateur zeer eenvoudig de meegeleverde simkaart. 
Hierdoor treden er geen firewall issues (VPN) op en zijn 
er geen handmatige e-mail instellingen (SMTP) nodig. 
De melder werkt hiermee ‘out of the box’. Dit scheelt de 
installateur veel uitzoekwerk en insteltijd!

Gecombineerde dienst voor GSM en VoIP/SIP bellen 
met KPN simkaart en 24/7 bewaakte Adésys servers
Direct uit de doos volledig geconfigureerd en 
gebruiksklaar
Verrekening per maand via automatische incasso of 
credit card met eindklant (ad € 13,95 per maand)

* Octalarm Connect werkt alleen in Europa.
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Alarmmelder cashback: in slechts 6 stappen € 100,- verdiend!

versie 09-2020

Bestel de Octalarm-Touch via uw huisinstallateur. Deze 
zorgt voor een veilige en betrouwbare installatie van de 
nieuwe melder.

Vul het cashback formulier in op 
www.adesys.nl/nl/alarmmelder-cashback-actie  

en ontvang een bevestiging van aanmelding via de e-mail 
en/of gebruik het formulier op de laatste pagina.

Print de e-mailbevestiging of de laatste pagina van deze 
folder, zodat u het formulier kunt meesturen.

Verpak de oude melder SAMEN met het cashback formulier 
(e-mailbevestiging of de pagina van deze folder) en adresseer het pakket 

aan Adésys. Maak gebruik van ons antwoordnummer 20124 (2290 WG 
Wateringen), dan betalen wij de verzendkosten!

Geef het pakket mee aan uw huisinstallateur, zodat de 
oude melder op transport gaat naar Wateringen. 

U ontvangt € 100,- cashback op het 
opgegeven IBAN-nummer (rekening op 

naam van de eindklant).
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Uw gegevens (eindklant)

Uw huisinstallateur

Vestigingsplaats: 

Naam installateur: 

Uw retourzending

* Het serienummer (SN) van de melder staat op de sticker 
op de achterzijde van de doos en in de melder zelf onder 
Instellingen | systeeminfo.

Print deze pagina, vouw hem dubbel en gebruik deze als verzendformulier

Adesys B.V.
Alarmmelder Cashback actie
Antwoordnummer 20124
2290 WG  WATERINGEN

Postzegel niet nodig

Type oude melder:

Serienummer (SN) Octalarm-Touch*: 

IBAN eindklant: NL91ABNA0417164300

btw-nummer: NL001234567B01

[ ] Ja ik gebruik nu Octalarm Connect

Adres: 

Bedrijfsnaam: 

Postcode: 

Plaats: 

Contactpersoon: 

Uw e-mail: info@bedrijfsnaam.nl

Uw telefoon: 0123456789


