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KJØPSAVTALE NØKKELSAFE (M/ ALARMSENDER)
For leverandør
Nøkkelnummer
Systemnummer
M2M tlf. nummer

For kunde
Antall innganger
Har hovednøkkel tilgjengelig for
plassering i nøkkelsafen

Ja

Nei

Faktura informasjon
Kunde
Adresse
Postnummer
Telefon
Kontaktperson

Poststed
E‐post
Telefon

E‐post

Poststed

Kommune

Adresse plassering
Adr. montering
Postnummer
Fylke
Ansvarlig

Landsdel
Mobiltlf.

Helse Vest
E‐post

Har nøkkelsafe tilknyttet lokalt brannvesen

Ja

Nei

Skal monteres i følgende materiale

Tre

Mur

Avtale om Årskontroll, inkluderer
også bytte av batterier i alarmsender (obligatorisk)

Granitt

✔

Varslingsliste
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson
Kontaktperson

Mobiltlf.
Mobiltlf.
Mobiltlf.
Mobiltlf.
Mobiltlf.
Mobiltlf.

E‐post
E‐post
E‐post
E‐post
E‐post
E‐post

Ovennevnte personer skal varsles via SMS, når nøkkelsafen åpnes/ lukkes. Ved signatur bekreftes det at kunde er
gjort kjent med sine forpliktelser i forbindelse med installasjonen (se side 2), herunder også ansvaret for at riktig
nøkkel befinner seg i nøkkelsafen til enhver tid, og at informasjon om kontaktpersoner blir oppdatert og
informert om til forhandler.
Sted

Signatur

Dato

Blokkbokstaver
Ordrenr.
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Årskontroll
For å sikre at det er tilkomst til nøkkelsafen ved en utrykning, blir det utført en årlig kontroll i henhold til
spesifikasjoner og en sjekkliste.
Avtalen består av :
 Kontroll av sylinder og nøkkel i system, herunder smøring og justering.
 Funksjon av magnetholder i nøkkelsafen, og at den åpner mot alarm/ alarmsender.
 Test av alarmsentral for utløsing av husets hovednøkkel.
 Sjekk av støvdeksel på nøkkelsafe.
 Sjekk av fluoriserende skilt på nøkkelsafens front.
 Kontrollere at det er riktig nøkkel som er plassert i safen.
 Dokumentasjon fra utført årskontroll blir overlevert kunden.
 Bytte av batteri – en gang pr. år.

Betingelser og forutsetninger













Forhandler forplikter seg til at nøkkelsafe er tydelig merket med skilt i selvlysende materiale.
Denne avtale gjelder også som rekvisisjon for kjøp av spesifisert utstyr.
For å ivareta sikkerheten i konseptet, kreves det at en årlig kontrollavtale av nøkkelsafen opprettes
direkte med forhandler. Dette for å sikre bl. a. bytte av batterier, at det er et løpende abonnement
på alarmsenderen, samt sjekk av flere andre kontrollpunkter.
Forhandler forplikter seg til å installere nøkkelsafen etter de til en hver tid gjeldene forskrifter, og i
henhold til retningslinjer, samt utføre årlig kontroll etter signert årskontrollavtale.
Formålet med nøkkelsafen er å sikre husets hovednøkkel med en alarmovervåket oppbevaring. Det må
derfor ikke oppbevares nøkkel i nøkkelsafen når denne ikke er tilsluttet alarm.
Forhandler er ikke ansvarlig for feil eller mangler som kjøper har ansvaret for, herunder skader som kan
oppstå i forbindelse med installasjon av produktet, feil bruk, feil som skyldes inngrep i eller endring av
nøkkelsafen og dens deler. Ved installasjon må bruker/ eier av bygget selv forsikre seg om at plassen der
nøkkelsafen blir montert (hull boret) ikke kan volde skade på rør eller kabler osv., som kan være montert
i området der nøkkelsafen skal monteres. Følgeskader av dette er i sin helhet bruker/eiers ansvar og kan
ikke lastes forhandler.
Med signatur på denne avtalen, gir kunden nødetatene fullmakt til å benytte nøkkelsafen/ hovednøkkel
til bygget, for å låse seg inn i hovedinngang, leiligheter og til eventuelt andre rom de trenger tilgang til.
Forhandler kan ikke gi kunden en garanti for at nødetatene på alle oppdrag benytter seg av
nøkkelsafen. Dette er noe nødetatene selv må vurdere i hvert enkelt tilfelle. Forhandler og
nødetatene vil imidlertid informere personell så godt de kan, med den hensikt at løsningen skal bli
benyttet. Forhandler og nødetatene kan ikke stilles ansvarlig for mistede eller knekkete nøkler.
Forhandler har salgspant i/ eiendomsrett til leverte varer inntil kjøpesummen er fullt og helt betalt.
Retten til salgspant gjelder med begrensninger som beskrevet i panteloven.
Forhandler gir 12 måneders garanti fra installasjonsdato. Garanti gjelder feil eller mangler på
nøkkelsafe og alarmsender.

