
Serviceavtal till Jablotron larmsystem
Villkor

Mellan part: A och part: B har idag upprättats ett avtal gällande årsservice/kontroll av Jablotron larmsystem.
Servicebesök utförs automatiskt varje år. Innan servicebesöket så tar vi kontakt med er och avtalar om en
passande tid samt kontrollerar om ni har några önskemål om uppdateringar och justeringar av systemet.
Om driftfel i anläggningen skulle uppstå mellan servicetillfällena så åtgärdas detta med ett kostnadsfritt
servicebesök. Framkörningsavgift tillkommer.
Kostnadsfri service mellan ordinarie servicetillfälle avser endast driftfel i anläggningen. Extra justeringar och
inställningar etc, ingår ej. 
Reparation på grund av yttre åverkan, sabotage mot anläggningen, överspänning/åsknedslag  o dyl.
omfattas ej av avtalet.

Garantitiden förlängs upp till 5 år med anläggning som har fortlöpande service genom vårt
serviceavtal.

Grundavgift 625 SEK inkl moms. Innefattar service av Centralenhet och upprättande av serviceprotokoll för
anläggningen. Avgift systemenheter(detektorer, manöverpanel, etc) = 50 SEK inkl moms/enhet.
Er totala kostnad: 625 + (50 * 6) + 140 = 1065 Kr/år inkl moms.
Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar av vilka parterna godkänt, undertecknat och tagit var
sitt. Kontraktet tecknas för 12 månader och förnyas automatiskt om uppsägning ej skett 1 månad innan
förfallodagen. Betalning sker mot faktura (30 dagar) efter servicetillfället. Avtalet träder ikraft efter första
servicetillfället.

Kunduppgifter

Namn: Allan Larmsson
Gata: Inbrottsvägen 1
Postnr: 12345
Stad: LARMSTAD
Telefon: 0581-12345
Mobil: 070-123456
Beräknad 1:a service: 2015-11

Priser

Den totala årskostnaden är (pris inkl moms):

Grundavgift: 625,00 kr
Antal enheter: 6 st
Avgift per enhet: 50,00 kr
Framkörningsavgift: 140,00 kr

Summa totalt: 1 065,00 kr

Part A Part B

Secronic Teknikprodukter
Ronny Carlsson
Kopptorpsvägen 3
71135 LINDESBERG

Allan Larmsson
Inbrottsvägen 1
12345 LARMSTAD



Serviceavtal till Jablotron larmsystem

Precis som all annan viktig utrustning behöver ert Jablotron larmsystem en ansvarsfull fortlöpande service
och översyn för att ge Er full trygghet.

Genom vårt serviceavtal uppsöker vi Er automatiskt 1 gång/år och utför en professionell årlig service och
översyn med följande innehåll:

• Uppkoppling av Service-PC mot centralenhet, kontroll av minnet och ev. felmeddelanden. Kontroll av
centralenhetens batteri back-up, tid / datum- och säkerhetsparametrar.

• Kontroll och uppdatering av larmmottagare/larmmottagningscentral.

• Kontroll av centralenhetens teleförbindelse. Kontroll av GSM/LAN signal och saldopott på ev refill SIMkort.

• Kontroll och erforderlig uppdatering av batterier i samtliga systemenheter.

• Rengöring av samtliga systemenheter

• Kontroll av detektorers optimala placering. Verksamheten och omplacering av stöldbegärliga föremål kan
under året ha förändrats. Utvärdering av befintliga och eventuellt nya larmbevakade ytor analyseras.

• Kontroll och uppdatering av larmetiketter och ev skyltar på  fönster och dörrar.

• Utbyte/justering av användarkoder.

• Fullfunktionsprov av anläggningen inklusive provlarm.

• Upprättande av serviceprotokoll samt 1 års fri service till nästa årskontroll.

• Utökad garantitid upp till 5 år från installationsdatum med fortlöpande serviceavtal.


