Abonnementsbetingelser

Definition
I det følgende er Idano Sikring ApS, benævnt ”Idano Sikring” og kunden er benævnt ”abonnenten”.
1.0. Gældende vilkår
1.1. Abonnementsbetingelserne gælder alle abonnementer, medmindre andet er aftalt.
1.2. Nærværende betingelser kan alene ændres af Idano Sikring, med 1 måneds skriftligt varsel til d. 1. i en
måned.
1.3. Hvis abonnenten ikke ønsker at acceptere den af Idano Sikring iht. pkt. 1.2. varslede ændring, er
abonnenten berettiget til at opsige abonnementet, med virkning fra den næstkommende 1. i en måned,
efter vilkårsændringen er varslet. Hvis abonnenten betaler næstkommende måneds abonnementsopkrævning efter en varslet vilkårsændring, da er dette at betragte som abonnentens accept af de varslede
ændringer.
1.4. De til enhver tid gældende betingelser, fremgår af Idano Sikrings hjemmeside, idanosikring.dk
2.0. Ved køb af anlæg
2.1. Der ydes garanti i henhold til købeloven. Under garantien udskiftes alle materialedele, der er omfattet
af garanti, som skulle vise sig defekte, medmindre defekten skyldes fejlbetjening eller ydre fysiske
påvirkninger af anlægget iøvrigt. 1. år er inkl. kørsel og arbejdsløn.
2.2. Det, af købet omfattende anlæg, forbliver Idano Sikrings ejendom, indtil det i henhold til kontrakten
fulde beløb er betalt.
2.3. Skilte, opkaldsmodem/alarmsendere og nøglecylinder i evt. nøgleboks/rør forbliver Idano Sikrings
ejendom, og nedtages for abonnentens regning ved evt. opsigelse.
3.0. Ved tilslutning til kontrolcentral
3.1. Skilte og evt. nøglecylinder i nøgleboks tilhører Idano Sikring. Hvis alarmsenderen skal flyttes
foretages dette af Idano Sikring, mod betaling. Ønskes anlægget overdraget i forbindelse med salg af
ejendom, skal Idano Sikring underrettes min. 1 måned forinden.
3.2. Ved eventuelt ophør af abonnementet, skal Idano Sikring have adgang til alarmsender for at nulstille
denne, samt nedtage skilte. Dette udføres billigst i regning.
3.3. Idano Sikring 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
telefonselskab/internetudbyder afregnes, af abonnenten, direkte med telefonselskabet/internetudbyderen.
3.4. Hvis abonnenten gentagne gange forårsager falske / utilsigtede alarmer, er denne forpligtet til at
dække Idano Sikrings udgifter hertil. Misbrug af alarmanlægget kan medføre betalingskrav fra
politimyndigheden. Et sådant krav er Idano Sikring uvedkommende.
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4.0. Installation
4.1. 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 abonnenten efter regning. Samme
regler vil være gældende ved servicearbejder. Yderligere installation faktureres abonnenten direkte.
5.0. Ansvar
5.1. Abonnentens opmærksomhed henledes på, at installation af alarmanlæg ikke overflødiggør tegning af
forsikring. Idano Sikring kan ikke under nogen omstændigheder afkræves erstatning, hvis anlægget ikke
har virket efter hensigten. Værneting i ethvert søgsmål mellem parterne er Retten i Thisted.
6.0. Betaling og prisregulering
6.1. Installations-/salgsprisen betales kontant ved installation af alarmanlægget. Abonnementer betales
månedsvis forud. Abonnementsbeløb kan pristalsreguleres efter Danmarks Statistiks januar pristal, samt
ved eventuelle leverandør prisstigninger. Abonnementsaftalen forudsætter tilmelding til PBS for at undgå
betalingsgebyrer, da der ellers vil blive pålagt administrationsgebyr hvis der skal fremsendes faktura.
7.0. Undtagelser
7.1. Aftaler som ikke fremgår af kontrakten, kan ikke gøres gældende for nogen af parterne, enhver
forandring af kontraktens bestemmelser og aftaler skal meddeles skriftligt til Idano Sikring.
8.0. Opsigelse
8.1. Abonnementet fortsætter indtil det opsiges med 3 måneders varsel, til udløbet af et kvartal, dog tidligst
1 år efter abonnementsperiodens begyndelse. Dvs. opsigelse er løbende kvartal + 1 kvartal. I tilfælde af
dødsfald, forretningsophør eller flytning, kan abonnementet dog når som helst opsiges med 3 måneders
varsel til udgangen af et kvartal.
8.2. Skilte, alarmsender og nøglecylinder i evt. nøgleboks/rør forbliver Idano Sikrings ejendom, og
nedtages for abonnentens regning ved evt. opsigelse.
8.3. Eventuelt forudbetalt abonnement eller betaling for andre ydelser refunderes ikke.
9.0. Misligholdelse
9.1. Hvis abonnenten ikke betaler rettidigt og heller ikke senest 10 dage efter, at Idano Sikring skriftligt har
rykket for betalingen, betragtes dette som misligholdelse af kontrakten.
9.2. I dette tilfælde er Idano Sikring berettiget til at ophæve kontrakten og kræve samtlige forfaldne, samt
uforfaldne ydelser, betalt frem til det tidspunkt, hvor abonnenten kunne have opsagt abonnementet.
9.3. Idano Sikring 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
Idano Sikring, bortfalder enhver garanti. Nødvendige udgifter til reetablering af anlægget bekostes af
abonnenten. Skader af enhver art, der måtte være en følge af nævnte ændringer eller indgreb, er i enhver
henseende Idano Sikring uvedkommende.
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