AVTAL GÄLLANDE BEVAKADE NYCKELBRICKOR
MED ID NR
Kund
Enhet
Kontaktperson

§1 Avtalsparter
Detta avtal gäller mellan ID Säkerhet i Örebro AB (556576-0690) och ovannämnd kund (Kunden).
§2 Allmänt
Kunden ska lämna uppgift om sig själv i sådan omfattning att ID Säkerhet kan identifiera dem på ett säkert sätt. Ändras uppgifterna ska de
förändrade uppgifterna anmälas till ID Säkerhet så snart som möjligt. Kunden medger att uppgifter som lämnats till ID Säkerhet lagras i en
databas och finns hos SOS Alarm i Örebro. Bolaget får lagra uppgifterna så länge det behövs för att uppfylla tjänstens krav och för att
uppfylla lagstadgad redovisning. ID Säkerhet förbinder sig att hålla lämnade uppgifter hemliga och oåtkomliga för obehöriga.
§3 Årsavgift och uppsägning
För Kundens användning av Tjänsten debiteras en bevakningsavgift (årsavgift). Kunden kan när som helst säga upp avtalet genom att dels
skriftligt meddela bolaget detta samt dels återlämna nyckelbrickor till ID Säkerhet. Redan erlagd årsavgift för innevarande eller kommande år
återbetalas inte.
Avtalet gäller ett år i taget. I det fall inte uppsägning sker senast en månad innan sista bevakningsdatumet under den avtalade
bevakningsperioden gäller avtalet ytterligare ett år. Betalas inte årsavgiften tillkommer en påminnelseavgift på 50 kr när påminnelse skickas
ut.
§4 Uppsägning från bolagets sida
Bolaget får skriftligt säga upp avtalet och därefter upphöra med att utföra Tjänsten:
a.

i samband med den betalda avtalstidens slut,

b.

om årsavgift eller annan skuld till bolaget inte betalas i rätt tid.

Avtalet upphör helt när bolagets rätt och skyldighet att lagra medlemsuppgifter upphör. Om ID Säkerhet tar emot nycklar men motsvarande
årsavgift är obetald, har bolaget rätt att ta ut ersättning från Kunden för direkta kostnader samt en administrativ avgift.
§5 Hittelön och värdeförsändelse
ID Säkerhet förbinder sig att utbetala hittelön till Upphittare. Hittelön betalas inte till föremålets registrerade ägare (Kunden) och inte heller till
kundens närstående, ledning, anställda eller uppdragstagare. Hittelönens storlek fastställs av ID Säkerhet till en schablonhittelön som
utbetalas oavsett nycklarnas antal. Krav på högre hittelön får under inga omständigheter riktas mot bolaget av vare sig Upphittare, Kunden
eller ursprunglig hittegodsmottagare. Förekomsten av ett merkrav ska inte utgöra hinder för ID Säkerhet att lämna ut nycklarna till registrerad
ägare.
Mottas bevakade nyckelknippor av ID Säkerhet står ID Säkerhet för kostnader för värdeförsändelse tillbaka till ägaren.
§6 Fullmakt och verkan av tjänsten
Kunden tillåter ID Säkerhet att utföra Tjänsten och att för deras räkning hålla uppgifterna uppdaterade i ett register hos SOS Alarm, att motta
föremål från Upphittare, polis, transportföretag eller liknande, och att SOS Alarm får lämna uppgift till polis om Kundens kontaktuppgifter. När
bevakade nyckelknippor lämnas till polis eller ID Säkerhet av Upphittare, kontaktas Kunden av ID Säkerhet eller polisen så snart som möjligt.

Örebro_________________
ID Säkerhet i Örebro AB

Kunden godkänner detta avtal genom
inbetalning av fakturan som avser bevakade
nyckelbrickor

Tomas Johansson
Kompletterande information om bevakningsperiodens längd
Nytt avtal Nyckelbrickorna är bevakade ett år framåt från leveransdatum
Vid kompletterande inköp av nyckelbrickor till befintligt avtal
De nya nyckelbrickornas sista bevakningsdatum sammanfaller med befintligt avtals sista bevakningsdatum
Aktuell kontaktperson
Vid beställningen har vi registrerat en kontakt person (se ovan) som SOS Alarm meddelar polisen vid eventuellt upphittad nyckel.
Om ni ändrar kontaktperson ber vi er att skriftligen meddela oss detta.
Meddela även ändringar av telefonnummer och adress.

