Egilsgade 40-42 . 2300 København S . CVR 10121213
Telefon: 70205085 Fax: 32848761 Skafor nr. 212.139

Kontrakt
mellem undertegnede
Navn

: _________________________________________________ Tlf. : __________________

Adresse

: ________________________________________________________________________

Postnr./by : ________________________________________________________________________
og firmaet Alarm & Sikring ApS træffes der hermed aftale om etablering af nedenfor beskrevne alarmanlæg



Køb/installation af alarmanlæg inkl. moms:
Købs-/installations summen for anlægget andrager kr.: __________ der betales kontant/giro
ved installationens afslutning.



Abonnement på kontrolcentral inkl. moms:
Abonnementsafgiften for døgnovervåget kontrolcentral andrager kr. 155,00 (Basis)
eller kr. 195,00 (Standard) pr. mdr., der opkræves helårligt forud omfatter:



Døgnovervågning med mulighed for vagtudkald. Der betales særskilt pr udrykning á kr.:
750,00 inkl. moms. Vagtudkald betragtes som udført når vagten har modtaget opkaldet.



Årligt serv. eftersyn: Omfatter et årligt eftersyn kr. 495,00 inkl. moms.
Udskiftning af batterier og komponenter sker for kundens regning,

Installationens omfang:
___ Alarmcentral type:_______
___ Passiv infrarød detektor
___ Magnetkontakt
___ Røgalarm
___ Udendørs trådløs sirene
___ Tastatur
___ Fjernbetjening
___ Sirene indvendig radiostyret
___ Nøgleboks: med/uden overvågning

Specielt eller ekstraudstyr
Tlf. overførsel til kontrolcentral, sendertype:________
Art:_________________________ Antal:__________
Art:_________________________ Antal:__________
Alarmskilte i nødvendigt omfang
Installationen ønskes udført i uge nr. :_____________

Særlige aftaler:__________________________________________________________________
For Alarm & Sikring ApS

Køber

_________den _______200__

_________den _______200__

________________________

________________________

Betalingsbetingelser: Netto kontant

Version 011109

ALMINDELIGE BETINGELSER
EJENDOMSRET
Ved køb af alarmanlægget, ydes garanti i henhold
til købeloven. Under garantien udskiftes alle
materialedele, der er omfattet af garanti, som skulle vise
sig defekte, med mindre defekten skyldes fejlbetjening
eller ydre fysiske påvirkninger af anlægget i øvrigt. 1 år er
inkl. kørsel og arbejdsløn.
Det af købet omfattende anlæg, forbliver Alarm &
Sikring´s ejendom, indtil det i henhold til kontrakten fulde
beløb er betalt. Hvis der på forsiden er afkrydset i ” Køb
af alarmanlæg ” tilhører anlægget abonnenten efter 2 år,
på nær nøglecylinder og skilte. Ved afkrydsning i
”Installation af alarmanlæg” tilhører anlægget Alarm &
Sikring ApS.
Ved tilslutning til kontrolcentral, tilhører skilte og evt.
nøglecylinder i nøgleboks Alarm & Sikring ApS. Såfremt
telefonsenderen skal flyttes foretages dette af
Alarm & Sikring ApS, mod betaling. Ønskes anlægget
overdraget i forbindelse med salg af ejendom, skal Alarm
& Sikring ApS underrettes min. 1 mdr. forinden. Ved
eventuelt ophør af abonnement, skal Alarm & Sikring
ApS have adgang til telefonsender for at nulstille denne,
samt nedtage skilte. Dette koster kr. 495,00.
Alarm & Sikring ApS påtager sig intet ansvar for fejl ved
overførslen af alarmsignalet til kontrolcentralen, men
forpligter sig til at gennemføre eventuel fejlretning af
anlægget ifølge F&P´s regler. Afgifter til telefonselskabet
afregnes direkte med telefonselskabet.
Hvis abonnenten gentagne gange forårsager
falske/utilsigtede alarmer, er denne forpligtet til at dække
Alarm & Sikring´s udgifter hermed. Misbrug af
alarmanlægget kan medføre betalingskrav fra
politimyndigheden. Et sådant krav er Alarm & Sikring
ApS uvedkommende.
INSTALLATION
Kontrakten er indgået under forudsætning af, at de lokaler
hvori anlægget skal installeres, tillader at monteringen
kan foregå uden hindringer. Særlige omkostninger, der er
forbundet med flytning af gods, inventar eller andet
løsøre, rengøring af vinduer eller omkostninger til
bygningsmæssige forandringer, reparationer, fjernelse
eller ændring af andre installationer, betales af kunden
efter regning. Samme regler vil være gældende ved
servicearbejder. Yderligere installation faktureres kunden
direkte.
BETALING OG PRISREGULERING
Installations-/salgsprisen betales kontant ved installation
af alarmanlægget. Abonnement betales helårligt forud.
Abonnementsbeløb pristalsreguleres efter Danmarks
Statistiks januarpristal.
De i kontrakten anførte priser er alle inklusive 25 %
moms samt evt. andre offentlige afgifter, med mindre
andet fremgår af kontrakten.

ANSVAR
Kundens opmærksomhed henledes på, at installation af
alarmanlæg ikke overflødiggør tegning af forsikring.
Alarm & Sikring Aps kan ikke under nogen
omstændigheder afkræves erstatning, såfremt
alarmanlægget ikke har virket efter hensigten: Værneting
i ethvert søgsmål mellem parterne er Tårnby Ret.
TILBUD / OPSIGELSE
Det fremsatte tilbud er gældende 30 dage. Kontrakten
anses for godkendt af Alarm & Sikring Aps, hvis der ikke
inden 7 dage er meddelt kunden det modsatte. Aftaler,
som ikke fremgår af kontrakten, kan ikke gøres gældende
for nogen af parterne, ligesom enhver forandring af
kontraktens bestemmelser og aftaler skal meddeles
skriftligt til Alarm & Sikring ApS.
Abonnementer fortsætter indtil de opsiges med 3
måneders varsel, til udløbet af et kvartal, dog tidligst 2 år
efter abonnementsperiodens begyndelse. I tilfælde af
dødsfald, forretningsophør eller flytning, kan
abonnementet dog når som helst opsiges med 3 måneders
varsel til udgangen af et betalingsår.
MISLIGHOLDELSE
Såfremt abonnenten ikke betaler rettidigt og heller ikke
senest 7 dage efter, at Alarm & Sikring ApS skriftligt har
rykket for betalingen, betragtes dette som misligholdelse
af kontrakten. I dette tilfælde er Alarm & Sikring AS
berettiget til at hæve kontrakten og kræve samtlige
forfaldne samt uforfaldne ydelser betalt frem til det
tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt
abonnementet.
Alarm & Sikring ApS er endvidere berettiget til at kræve
dækning af sine ekstraudgifter i forbindelse med
misligholdelsen. Hvis der bliver foretaget ændringer eller
indgreb i anlægget eller dele heraf af andre end
Alarm & Sikring ApS, bortfalder enhver garanti;
nødvendige udgifter til reetablering af anlægget bekostes
af kunden. Skader af enhver art, der måtte være en følge
af nævnte ændringer eller indgreb, er i enhver henseende
Alarm & Sikring ApS uvedkommende.
BASIS ABONNEMENT
Dækker 24 timers overvågning via vores døgnbemandede
kontrolcentral. Ubegrænset telefonopkald til jer samt
annullering af alarm. Service samt evt. vagtudrykning er
efter regning.
STANDARD ABONNEMENT
Som Basis samt ét årligt serviceeftersyn eksklusive
batterier. Reparation og udskiftning af defekte dele
udover garantiperioden sker for kundens regning.

