
Dessa villkor, tillsammans med 
”Allmänna villkor Verisure”, 
andra tjänste villkor samt 
övriga handlingar och överens
kommelser, reglerar förhållandet 
mellan dig och oss avseende 
de larmtjänster vi levererar till 
dig. Definitioner och begrepp 
som används i Allmänna villkor 
Verisure har samma betydelse 
i dessa villkor. Dessa villkor får 
ändras i samma utsträckning 
som framgår av Allmänna villkor 
Verisure.

1 ALLMÄNT
Dessa tjänstevillkor gäller för 
din larmtjänst om de ingår i det 
larmtjänstpaket som du ingått.

Tjänsten Live Video förutsätter 
Verisure Videodetektor som är 
uppkopplad till, och övervakad 
av, vår larmcentral.

Tjänsten Live Video innefattar 
både video och ljud upptagning 
och kan användas av dig för 
egen tillgång till video material 
via Verisure App.

Tjänsten är ditt ansvar och 
det är därför viktigt att du 
sätter dig in i den ytterligare 

information avseende tjänsten 
som återfinns i Verisures 
användarmanual, instruktioner 
och komponentdatablad kopplat 
till tjänsten och videodetektorn 
och vår integritetspolicy (som 
finns på verisure.se/villkor).

Även andra tjänstevillkor kan 
komma att påverka och vara 
tillämpliga på delar av den 
tjänst som Verisure levererar till 
er relaterat till Live Video och 
Videodetektorn.

Verisure ansvarar aldrig för 
information, bilder, video eller 
ljud upp tagning, oavsett om det 
delas offentligt eller överförs 
för privat bruk, eftersom detta 
är ditt eget ansvar, se mer i vår 
integritetspolicy.

Det är ditt ansvar att ta del av, 
liksom att följa upp, notifieringar 
via epost, push och/eller SMS. 

2 FÖRUTSÄTTNINGAR 
Förutsättningar för tjänsten 
Live video är:

• strömsatt huvudenhet samt 
att huvud enheten är upp
kopplad på WLAN (wifi) eller 
mobilt nätverk;

• tillräcklig batterikapacitet i 
Videodetektor;

• tillräcklig signalstyrka 
mellan huvudenhet och 
Videodetektor;

• tillräcklig mobiltäckning och 
batterinivå till den enhet som 
nyttjas till tjänsten;

3 DIN ANVÄNDNING AV 
TJÄNSTEN
Du är ansvarig för alla aktiviteter 
som vidtas med eget material 
(allt material du har åtkomst 
till och som uppsamlas via 
tjänsten). Du ansvarar för det 
videodetektorerna fångar upp 
(både ljud, video och bild), 
lämpligheten och lagligheten av 
detta, samt hur detta hanteras 
och/eller sprids.

4 ANSVAR
Du som kund är alltid ansvarig 
för att tjänsten Live Video 
används i enlighet med gällande 
lag och att fullgöra ditt ansvar 
enligt dessa tjänstevillkor samt 
Verisures allmänna villkor.

Du kommer bedömas ha varit 
den som vidtagit varje handling 
som du tillåter, assisterar eller 
möjliggör någon person eller 
verksamhet relaterat till denna 
tjänst. Du ansvarar därmed för 
att alla slutanvändare efterlever 
villkoren i dessa tjänstevillkor 
samt Verisures allmänna villkor.

5 ÄNDRINGAR OCH UPP
HÖRANDE AV TJÄNSTEN
Tjänsten och även användar
gräns snittet kan komma att 
ändras med tiden. Verisure 
har rätt att vid var tid ändra 
funktioner, funktionalitet, 
användargränssnittet samt 
behörighets upp sättning för 
tjänsten Live Video inklusive 
inom vår Verisure App och/ 
eller Mina Sidor, och detta utan 
föregående meddelande till dig. 

Om du bryter mot något 
av ovanstående i detta 
tjänstevillkor eller om du 
missbrukar tjänsten Live Video 
förbehåller vi oss rätten att säga 
upp tjänsten med omedelbar 
verkan.

TJÄNSTEVILLKOR LIVE VIDEO

Tjänstevillkor
LIVE VIDEO

Version 2021:1


