
Kode:

Avtalt pris (pr. 10.03.2015 ) for "servicepakke: Kr. 630,- Ex MVA

Betalingsfrist: 14 dgr etter utsendelse av materiell.

Økonomisk forhold mellom anleggseier og "UF" avtales mellom disse parter og vedkommer ikke denne kontrakt.

9. Kontraktsbeløpet reguleres hvert år i overenstemmelse med eventuelle endringer i den generelle prisutviklingen.

Beløpet rundes av til nærmeste hele 10kr.

10. Kontrakten gjelder for ett år (fra 1.jan. til 31.Des.) og fornyes automatisk såfremt ingen av partene skriftlig har sagt opp avtalen

senest 6 mnd før avtaleperiodens utløp. Første kontroll utføres 2016.

Sted:______________________  Dato:_________________ Underskrift:______________________________________________

Anleggseier

Bekreftelse fra "UF":

7. Avtalen gjelder følgende bygninger/produkter:

Bygning Montert (årstall)

8. Drengen/Icas as sender uoppfordret nødvendig "Servicepakke" til anleggseier/"UF". I Servicepakken inngår filter, testrøk, kontrollskjema

og frankert svarkonvolutt. Faktura for "servicepakke" (dekker materiell samt administrasjons- og forsendelseskostnader) sendes anleggseier.

Antall røykdet Antall Asp.det Merknader

00.00.00.D.D.0.0

6. Utbedringer av ev feil eller mangler inngår ikke i denne kontrakten. Disse må utbedres snarest for anleggseiers regning. Bekreftelse på

utførelsen sendes Drengen/Icas as. Dersom dette ikke blir utført innen rimelig tid, vil Drengen/Icas as informere det aktuelle

forsikringslskap om forholdet.

Som autorisert representant for Drengen/Icas as er "UF" ansvarlig for at hele kontrollen er riktig utført ihht. kontrollskjemaet.

5. Etter at kontrollen er utført returneres ett signert eksemplar av kontrollskjemaet til Drengen/Icas as, mens ett eksemplar

beholdes av anleggseier (ev kopi til "UF").

3. I kontrollen inngår en visuell kontroll av aktuell/e bygning/er for å avdekke eventuell bygningsmessige forandringer

som kan ha betydning for anleggets omfang.

4. Anleggseiers deltakelse ved kontrollen avtales mellom denne og "UF".

2. Det skal kontrolleres at brannalarmanlegget er fullt funksjonsdyktig og på alle måter tilfredstiller regelverkets funksjonskrav

og de til enhver tids gjeldende regler og forskrifter.

6 uker etter at Drengen/Icas AS har sendt nødvendig "servicepakke" (se pkt. 8) til anleggseier eller "UF".

 *Servicepakke sendes:

                                     Anleggseier:

                                                    UF:

Adresse:

Postnr: Sted:

Tlf: Mobil:

Postnr: Sted:

Tlf: Mobil:

SERVICEAVTALE FOR BRANNALARMANLEGG

Anleggseier:

Navn:

Adresse:

1. I samarbeid med nevnte utførende firma (heretter kalt: "UF") forplikter anleggseier seg til en gang pr år å sørge for at

det blir gjennomført service på brannalarmanlegget og at det blir testet og kontrollert. Kontrollen skal gjennomføres innen 

E-post:

Forsikringsselskap:

Utførende firma (UF):

Firmanavn:

E-post:

Følgende avtale er inngått mellom anleggseier og Drengen/Icas AS:


