Postadresse: Bjørnerudveien 24, 1266 OSLO
Tlf: 22 83 80 00
Epost: support@xepto.com
Web: www.xepto.no

Abonnementsavtale alarm

Trykk for å tømme side1
Alle felt merket *MÅ fylles ut

Hvem skal tegne aksjonsplan / rykkavtale for alarmen (side 2):
Leaser / annen bruker

Faktura ønskes i følgende format:

Fakturamottager (Xepto-abo.)

E-post

Papirfaktura
Gebyr tilkommer

Abonnement faktureres kvartalsvis

Hvem skal få varsel om batteribytte og batterileveranse:
Leaser / annen bruker

EHF

Fakturamottager (Xepto-abo.)

Fakturamottaker Xepto-abonnement: *
Kundenr.:

Organisasjonsnr.:

Kontaktperson:

Firma:

Tlf. kont. person:

Adresse:

E-post kont. pers.:

Kontakt ID:

Postnr./sted:
Fakturamerking:

E-post for faktura:

Leveranseadresse for batteriutsendelse: *

Varsel om batteribytte og eventuell service: *

OBS! Batterier leveres ikke til postboks.

Firma:

Kontaktperson:

Adresse:

Tlf. kont. person:

Postnr./sted:

E-post kont. pers.:

Bedriftspakke levert direkte
til mottager mellom kl. 08-16

Postens servicepakke
levert nærmeste Postkontor

Ingen batteriutsendelse, kun varsling
(har batterier selv/bestiller i større kvanta)

Anleggsopplysninger: *
Plassering / type:

Serienr.: Container nr.

Lokasjonsnavn / lagernavn: *

Master alarm *
Andre opplysninger: (Opplysninger om lagerets posisjon fylles ut på side 2)

Mellomledd
Mellomledd

Mellomledd
Endeledd
Vilkår og priser Xepto:
For priser, se www.xepto.no/mobilsikkerhet/priser
Undertegnede plikter å sette seg inn i gjeldende vilkår for abonnementsavtale. Ved signering godkjennes vilkårene angitt på side 3 i denne avtale.
Prisene justeres etter konsumprisindeksen hvert år uten varsel, og kan uten om dette justeres med 3mnd. varsel.
Dersom SIM-kortet benyttes til annen kommunikasjon, belastes dette fakturamottager.

Underskrift, godkjenning av avtale: *
Alarmen er koblet opp og klart til test, fra dato:
Jeg er forstått med at det er mitt ansvar
å teste alarmen.

Sted:
Navn:

Alarmen er IKKE bekreftet koblet opp.
Jeg er er forstått med at det er mitt ansvar å sørge for at
alarmen kobles opp korrekt, samt at test av alarmen utføres.

Dato:
Underskrift kunde: *
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Side 1

Trykk for å tømme side 2

KONTRAKT
OG INSTRUKS FOR ALARMTJENESTER

AVARN IV-nr.:

Trykk for å kopiere oppl. fra fakturamottager Xepto-skjema

Alle felt merket * MÅ fylles ut

KONFIDENSIELT

Trykk for å kopiere oppl. fra Leaser / bruker i Xepto-skjema

Fakturamottaker: *
Kundenr.:

Kontaktperson:

Organisasjonsnr.:

Firma:

Tlf. kont. person:

Adresse:

E-post kont. pers.:

Postnr./sted:
Fakturamerking:

E-post for faktura:

Periode for fakturering: (Faktureres forskuddvis)
Kvartal
År

Faktura ønskes i følgende format:
E-faktura
Papirformat Gebyr tilkommer)

Alarmadresse / anleggsinfo: *
Adresse:

Koordinater (i desimalgrader):

Postnr./sted:

Veibeskrivelse, andre oppl.:

Lokasjonsnavn:
Master alarm serienr:

Alarmens GSM nr. (fylles av Xepto):

LOS250-

+47

Trykk for å åpne kartlokasjon i nettleser

Kodeord og eventuelt motkodeord oppgis på forespørsel direkte til Nokas kundesenter etter at avtalen er sendt inn.
Hvis kunden utløser alarmen, må dette meldes til Alarmstasjonen snarest mulig på tlf.: 02580

Alarminstruks: *

Skal kontaktperson(er) varsles før utrykning:

JA

Og kl.:

Varsle kun mellom kl.:

Mottatt nøkler / adgangskort:

NEI

Antall nøkler:

Andre opplysninger om utrykning:

Antall sett:
Systemnr.:

Kontaktpersonliste: *
Telefonliste for AVARN SECURITY ved utløst alarm:
Navn:

Mob.tlf: (ikke +47)

Varslingliste Xepto: SMS / epost, ved utløst alarm

Epost:

Info: Varsel sendes umiddelbart ved utløst alarm, inneholder årsak til alarm og Lokasjonsnavn.
VIKTIG: Det sendes alltid tilbakestillingsmelding når anlegget er lukket og i orden i igjen.

KP1:

SMS

Epost

SMS og
Epost

Ingen

KP2:

SMS

Epost

SMS og
Epost

Ingen

KP3:

SMS

Epost

SMS og
Epost

Ingen

Prisinformasjon:
Årsabonnement alarm
Utrykning pr. gang
Utrykningsabonnement
Etablering

Navn: *

Alle priser er eks. mva.

Spesiell merknader:

kr.: 6.060
kr.:
kr.:
kr.: 1.000

Dato: *

Sted: *

Underskrift kunde *

Underskrift for AVARN SECURITY

Ved signering godtas Avarn Securitys vilkår for alarmmottak og utrykning angitt på side 3 i denne avtale.

Side 2

Tlf: 02580 - www.avarnsecurity.no

FOR ALARMMOTTAK OG UTRYKNING

Vilkår:
For våre Alminnelige Leveringsvilkår følg lenke: https://www.avarnsecurity.no/alminnelige-leveringsvilkar/
Oppsigelsestid: Avtalen kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel gjeldende fra siste dato i hver måned
Priser:
Abonnement alarmmottak kr 6060,- pr år.
Etableringskostnad
kr 1000,Kostnad for utrykning faktureres per gang, priser er områdeavhengig.
(Med forbehold om endringer).

Tlf: 02580 - www.avarnsecurity.no

Abonnementsavtale alarm

Postadresse: Bjørnerudveien 24, 1266 OSLO
Tlf: 22 83 80 00
Epost: support@xepto.com
Web: www.xepto.no

Vilkår:
Abonnementsbetingelser: Abonnementskjema er gyldig fra den dato signatur påføres.
Hvis imidlertid Leietakeren/kjøperen ikke returnerer abonnementskjema signert innen 7 dager, og ikke gir Utleieren/selgeren skriftlig meddelelse
om uenighet vedrørende betingelser i abonnementskjema, og hvis Leietakeren/kjøperen til tross for dette avhenter og tar i bruk alarmen og dens
deler, anses dette abonnementskjema betingelser for fullt ut vedtatt av Leietakeren/kjøperen og således bindende for begge parter.
Faktura/betalingsbetingelser: Abonnement faktureres forskuddsvis 1mnd før neste periode starter. Forfall per 20 dager hvis ikke annet er
avtalt. Hvis faktura for abonnement ikke betales innen fristen kan Xepto uten opphold stenge abonnementet.
Oppsigelse: Avtalen kan sies opp med 3 måneders skriftlig varsel gjeldende fra siste dato i hver måned.
Batteribytte: Hvis ikke annet er oppgitt i feltet for tilleggsopplysninger, varsles bruker av anlegget på e-post og SMS når batteribytte er
nødvendig. Utgifter til batteribytte faktureres fakturamottaker etterskuddsvis. Batterier sendes til den adressen som er oppgitt, og det er bruker
av anlegget som er ansvarlig for å bytte batterier selv, samt kontrollere at alarmen fungerer etter batteribytte, (det blir sendt SMS/epost når nytt
batteri er registrert i alarmen, hvis de ikke mottar varsel, ta kontakt på tlf 22 83 80 00)
Garanti: For alarmens komponenter gjelder 1 år garanti fra installasjonsdato.
Følgeskader: Xepto er ikke ansvarlig for direkte skader eller følgeskader som måtte oppstå ved bruk av alarmen eller tjenesten.
Service: Ved feil på anlegget oppfordres bruker/eier av anlegget til å kontakte Xepto for bistand til feilsøking og retting av feil.
Utgifter forbundet med service og reparasjon av alarmen dekkes i sin helhet av eier/fakturamottager.
Unntak gjelder for deler med feil som har oppstått uten ytre påvirkning innenfor garantitiden.
Ansvarsbegrensinger: Xepto er ikke ansvarlig for feil eller mangler som skyldes driftsavbrudd, kommunikasjonsfeil i telenettene m.m.
Dataoppbevaring: Abonnement inkluderer oppbevaring av de siste 1000 posisjonsdata og hendelser på Xepto-server.

Side 3

