Verisure Sverige AB
Adress
Box 2511, 580 02 Linköping
Org.nr
55 61 53 - 2176
Hemsida www.verisure.se
e-post
kundtjanst@verisure.se
Telefon
020-7 24 365

135.1412.07

PARTNERAVTAL
ÅTERFÖRSÄLJARE

Hyresavtal och Åtgärds
instruktion för Larmväska

Åtgärdsinstruktion = Åi

INSTALLATIONSADRESS

Personnummer/Org.nr

Installationsnummer

Kontaktperson

Telefon

TEXTA!

Namn
Adress

Telefon installationsadress

Postadress

e-postadress

KUND/FAKTURERINGSADRESS

• Uppkoppling till vår larmcentral,
övervakning och handhavandehjälp
via telefon dygnet runt.

I TJÄNSTEN INGÅR:

Namn

• Hyra av befintlig larmväska.
Fritt servicematerial vid tekniskt
fel (dock ej förslitningsdelar).

Adress

• Serviceanmälan dygnet runt
(service förmedlas till din lokala
Patrol Partner).

Postadress

TELEFONNUMMER FÖR MOTRINGNING VID LARM

Verisure har utryckningsberedskap
hela eller delar av dygnet beroende
på ort och beläggning. De tider
som Verisure inte har utryckningsberedskap förmedlas larmet
till kundens kontaktpersoner.

ÅTGÄRDEN GÄLLER T.O.M. (ÅÅ - MM - DD)
För att ändra datum,
kontakta kundtjänst.

 äktarutryckningar utförs vid larm
V
på helgfria vardagar 22:00–06:00
samt lör-, sön- och helgdagar
dygnet runt. Utryckningar debiteras
alltid enligt gällande prislista. OBS!
lokala avvikelser kan förekomma.

Ordermärke:
Meddelande till Verisure:

				
PRIS/ST
Installation larmväska med övervakningstjänst			

PRIS/MÅN

2.000:-

450:-

Övrigt

SUMMA ATT BETALA (EX. MOMS)
All fakturering sker av partner
Betalningsvillkor: Installation och månadsavgift betalas inom 15 dagar netto.

KOD SOM SKALL LÄMNAS TILL VERISURE VID MOTRINGNING
Kod 1
Huvudkod

/mån

VERISURES LÖSENORD TILL DIG! Används när vi ringer Dig utan att larmet har gått!

Kod 2 ger Du till personer
som nyttjar larmet tillfälligt,
ej dagligt bruk.

OBS! Koden skall även vara inlagd i larmsystemet (programmeras av installatör eller Dig själv).
Vid byte av koder skall Åi uppdateras!

Lösenordet (t.ex. svart katt) skall Du begära av oss så att Du inte lämnar ut koder till en
obehörig! Lösenordet får ej innehålla siffror.

LARMANSVARIG Första kontaktperson för larmförmedling

ANNAN KONTAKTPERSON

Namn kontaktperson 1

Namn kontaktperson 2

Telefon

Telefon

Mobiltelefon

Mobiltelefon

(ansvarig för Åi och behörig att ändra/komplettera Åi)

Personen har tillgång till:

NYCKLAR

att söka då larmansvarig ej går att nå

KOD/STARKEY

Personen har tillgång till:

NYCKLAR

KOD/STARKEY

FORMAT WSG84 FÖR LATITUD / LONGITUD

VÄGBESKRIVNING (avsluta med enkel fastighetsbeskrivning).

Ange gärna koordinater för att underlätta vid ev. väktarutryckning.

N

E

VÄLKOMMEN SOM KUND

JAG GODKÄNNER INSTALLATION OCH TJÄNSTER

Kunden har informerats om larmlagen § 6–8. Installatören
Installatörs-ID
försäkrar att installationen utförts enligt Verisures instruktioner.
Datum

Kunden har informerats om larmlagen § 6–8, godkänt planeringen av anläggningen, samt
godkänner utförd installation och tjänster för fakturering.
Datum

Auktoriserade partner
Installatörens namn/tel

Kundens underskrift samt namnförtydligande
(eller person med fullmakt)

OBS! Förtryckta priser och avtalstext får ej ändras eller strykas. Utökningar i efterhand offereras enligt ordinarie serviceprislista. Avtalet gäller under förutsättning att
installationsadressen ligger inom Verisures utrycknings- och serviceområde. För villkor läs mer på www.verisure.se/villkor/Hyresavtal Larmväska december 2014.

Original till Verisure
Kopia till kunden

