
VIDEQUUS- FÖLVAKTEN

PRODUKT & 

ERBJUDANDE



FÖLVAKTEN

Live direkt på startsidan för att minska antalet 

klick vid vak nattetid.



FÖLVAKTEN

Telefonsamtal till mobilen 5h -15 min före

fölning. Startavgiften tillbaka om det uteblir

förutsatt att kunden följt våra användarvillkor*.

*Användarvillkoren finns på www.videquus.se



FÖLVAKTEN

Dygnet i repris lättåtkomlig direkt i appen. Gå

tillbaka och se allt som hänt i boxen!



FÖLVAKTEN

Nogrann analys och bra överblick om stoets 

beteende jämför med normalt.



FÖLVAKTEN

Scrollar man ner på startsidan finns ännu mer 

statistik om stoets beteende att se.



FÖLVAKTEN

Lätt att välja hur statistiken ska sorteras och

visas. Få nya insikter om din hästs beteende

och se hur det förändras inför fölning.



FÖLVAKTEN

Viktig knapp för användaren! Efter installation 

ska denna knapp tryckas på. En signal till oss

går att vi måste godkänna kamerans position.

Detta för att undvika uteblivna larm pga

felaktigt monterade kameror.



FÖLVAKTEN

Nedräkning till beräknat fölningsdatum, vilket 

användaren fyller i när kameran installeras och 

kopplas till kontot.



FÖLVAKTEN

Tydlig knapp för att stänga av larmfunktionen 

efter fölet är fött. Med både sto och föl i boxen 

skulle det ringa störande ofta.



Inkluderar alla funktioner och passar utmärkt till dräktiga ston.

FÖLVAKTEN 395 kr/ mån + 2995 kr startavgift

Abonnemanget som passar alla hästar.

HÄSTVAKTEN 245 kr/ mån+ 2995 kr startavgift

Live-kamera för en mindre peng som går på samma system som de 

smarta kamerorna. Väldigt smart!

STALLVAKTEN 95 kr/ mån+ 2995 kr startavgift

Abonnemang
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Alla priser är inklusive moms.

Pengarna tillbaka garantin gäller när kunden följt användarvillkoren som finns I sin helhet på www.videquus.se

http://www.videquus.se/


En avgift som möjliggör att få hem en supersmart 

kamera som kommer hjälpa dig i häst-vardagen. 

De lär känna varje individuell häst som övervakas 

och vakar över din eller dina hästar dag som natt 

så du kan känna dig trygg. 

Startavgiften återbetalas inte vid retur. Däremot 

återbetalas den om du har Fölvakt och mot 

förmodan inte fått ditt föllarm som utlovat.

STARTAVGIFTEN


