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Beställda produkter/tjänster

Iaculis sociosqu enim nisi maxime nostrum tempus porttitor montes optio etiam, irure.
Iusto animi primis ea augue cumque? Excepturi cursus sagittis beatae aptent veritatis
metus conubia sunt porttitor posuere bibendum, volutpat? Provident illo dapibus, debitis,
labore? Possimus magnis, varius facili

Larmväska leasing
Intervall: 4 gånger i månaden    Betalning: månadsvis

400 kr/mån

Iaculis sociosqu enim nisi maxime nostrum tempus porttitor montes optio etiam, irure.
Iusto animi primis ea augue cumque? Excepturi cursus sagittis beatae aptent veritatis
metus conubia sunt porttitor posuere bibendum, volutpat? Provident illo dapibus, debitis,
labore? Possimus magnis, varius facili

Avtalsrondering
Intervall: 1 gång i veckan    Betalning: månadsvis

8 000 kr/mån

Iaculis sociosqu enim nisi maxime nostrum tempus porttitor montes optio etiam, irure.
Iusto animi primis ea augue cumque? Excepturi cursus sagittis beatae aptent veritatis
metus conubia sunt porttitor posuere bibendum, volutpat? Provident illo dapibus, debitis,
labore? Possimus magnis, varius facili

Intervall: 2 gånger i veckan    Betalning: månadsvis

16 000 kr/mån

Tillfälliga larmlösningar

Ronderande bevakning

Anläggningsskötare under jourtid

månadskostnader

24 400 kr/mån

Samtliga priser är exkl moms.
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Datum Underskrift

Stefan Sturesson 
Stora företaget AB

Atque inventore ipsam, sit fames eiusmod, laboris excepturi mattis? Habitasse aliquip ante id natus
molestie delectus. Turpis ante urna suscipit. Cursus! Taciti, interdum occaecati, magna ligula lacinia
vulputate laoreet. Mi, incidunt nibh! Dicta malesuada, dolore excepteur consectetur eleifend pretium
maxime, purus sodales morbi porta, id. Luctus feugiat egestas! Maecenas ornare in gravida dicta iure
sapien. Massa montes dapibus o�ciis adipiscing nullam fames conubia maecenas proident quas,
sequi aliquid. Fugit, aut ipsam nascetur nobis volutpat phasellus unde praesentium, potenti penatibus
aliquid consequat iure lobortis parturient tincidunt nec, turpis ridiculus, vehicula sodales? Magni fames
fames voluptatum odit quisque! Reiciendis, consectetur ab beatae.
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Allmänna villkor bevakning

Dessa bestämmelser äger tillämpning på parternas samtliga mellanhavanden i den mån de ej
ändras genom särskild skriftligt undertecknad överenskommelse av båda    parter. För att äga
giltighet skall den särskilda överenskommelsen klart ange vilken/vilka punkter  i dessa Allmänna
leveransbestämmelser som ändringen avser. Om den särskilt författade överenskommelsen då
avviker mot Allmänna leveransbestämmelser skall den förstnämnda lämnas företräde.

Sydsec Bevakning AB kallas nedan Sydsec eller leverantören. Sydsec ansvarar endast för den
tjänst och de produkter som avtalet uttryckligen omfattar och påtar sig inte något övergripande
säkerhetsansvar för kunden.  Kundens åtagande i övrigt gentemot sina leverantörer eller sina
kunder eller tredje man påverkas eller omfattas ej av detta avtal.

För att Sydsec skall kunna genomföra fullgod larmåtgärd måste samtliga följande faktorer
uppfyllas: Färdbar väg med normal personbil (oavsett årstid). Fast vägnät. Radio- och
telefonförbindelse �nns på aktuellt objekt. Skriftlig instruktion samt vägbeskrivning är upprättad
av kunden och överlämnad till Sydsec. I de fall inre kontroll skall genomföras även tillse att
Sydsec har erforderliga nycklar. Kunden ansvarar löpande för att åtgärdsinstruktionen,
kontaktpersonlistor osv. hålls uppdaterade.

Har kunden inte lämnat Sydsec särskild instruktion äger Sydsec rätt att vidtaga sådana åtgärder
som av Sydsec vid tillfället bedöms stå i rimligt förhållande till skadans/situationens omfattning,
även om detta medför ytterligare kostnader för kunden.

Parterna är överens om att en larmåtgärd eller annan åtgärd oavsett orsaken till den är att se
som ett försök till skyddsåtgärd av objekt eller egendom, och utgör ingen garanti för att skada,
följdskada eller annan olägenhet kan uppkomma för kunden. Sydsec försöker efter bästa
förmåga vid larm utröna larmorsak eller tillse att larmobjektet är oskadat. Om orsak till varför
larmet utlöstes ej kan identi�eras eller skada upptäckas av Sydsec vid tillfället, eller instruktionen
frångåtts på grund av situationen på plats, skall detta inte medföra något ansvar för Sydsec i
efterhand.

Kunden tillåter att Sydsecs personal under uppdragets fullgörande får nyttja fax, telefon eller
annan för situationens betydelse nödvändig utrustning hos kunden utan kostnad för Sydsec. Till
den personal och/eller de personer som berörs av avtalet skall kunden lämna rätt information om
avtalets innebörd och omfattning.

Kunden intygar genom avtalets underskrift att avtalets utförande inte kräver vad som kan anses
vara ”ett förhöjt skydd” utan kan utföras av envar, eller uniformerad väktare utan värde
transportörs utbildning.

Säkerhetsföreskrifter 
Kunden skall om så är nödvändigt skriftligen lämna Sydsec fullständiga upplysningar om de
säkerhetsföreskrifter som kunden tillämpar avseende egen personal och Sydsec skall svara för
att dessa säkerhetsföreskrifter iakttages av Sydsec egen personal. Dock är väktare vid
auktoriserade bevakningsföretag snarast rapporteringsskyldiga till Polis avseende iakttagna brott
varpå fängelse kan följa, som sker hos kund. Enligt RPSFS2006:15 kap9, 1 §. Leverantörens
bevakningspersonal får ej mottaga uppdrag direkt ifrån kunden utan att Sydsec direkt också
meddelas i samband med detta.

Sekretess 
Sydsec förbinder sig att såväl under som efter avtalsperioden icke för annat än för fullgörandet
av sitt åtagande enligt avtal yppa eller röja sådan information som är att betrakta som
företagshemligheter som under utförandet av avtalad tjänst kommer till Sydsecs kännedom.

Alla instruktioner, systemlösningar, ritningar, tekniska eller övriga handlingar avsedda för
utförandet av Sydsecs åtagande eller del därav, vilka av Sydsec överlämnats till kunden före,
under eller efter avtalsperioden, förblir Sydsecs egendom, och får ej utan Sydsecs skriftliga
tillstånd användas av kunden i annat syfte än i samverkan med Sydsec, ej heller kopieras, spridas,
reproduceras, utlämnas eller på annat sätt bringas till tredje mans kännedom. Efter avslutat
uppdrag skall om inget annat avtalats eller närhelst på anmodan av Sydsec samtliga dokument,
handlingar och annan utrustning återlämnas till Sydsec.

Arbetsmiljö 
Kunden har samordningsansvaret för arbetsmiljön (arbetsmiljölagen 3:7). All förändring som rör
Sydsecs personal avseende deras arbetsmiljö skall anmälas till Sydsec så att arbetsmiljön
bibehåller en säker och god nivå. Sydsec förbihåller sig rätten att genomföra så kallade
skyddsronder hos kund, för att därigenom protokollföra och följa upp arbetsmiljön på plats.
Sydsec har rätt att inte utföra uppdraget så länge som säkerheten för den egna personalen ej
bedöms vara betryggande, och kunden skall erhålla information  därom snarast  möjligt.

Uppsägning 
Avtalstiden innefattar både den fasta avtalstiden och eventuell därefter löpande avtalstid.
Uppsägning skall vara skriftlig. Om uppsägning ej sker förlängs avtalet automatiskt på
oförändrade villkor i enlighet med vad som avtalats.

Om leverantörens underlag för bevakningstjänst minskar betydligt inom det avgränsade område
där bevakningsuppdrag enligt detta avtal skall utföras, äger Sydsec rätt att frånträda avtalet helt,
till upphörande det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad ifrån det att
leverantörens uppsägning daterats.

Avtalsbrott 
Part äger rätt att bryta avtalet med omedelbar verkan om den andra parten bryter mot sina
förpliktelser och inte vidtager rättelse inom en månad efter skriftlig anmodan härom. Avtalsbrott
ifrån Kundens sida, som medför avtalets upphörande i förtid, ger Sydsec rätt att utkräva
skadestånd med ett belopp motsvarande det sammanlagda beloppet av återstående avgifter
under avtalets giltighetstid.

Force Majeure 
Om leverantörens fullgörande av förpliktelser enligt detta avtal hindras, försvåras eller försenas
till följd av omständigheter som ligger utanför dennes kontroll, såsom t ex krig, krigsliknande
händelse, terrorattentat, uppror, sabotage eller hot om sabotage, myndighetsåtgärd eller
ingripande, lockout, blockad eller annan arbetskon�ikt, exceptionella väderleksförhållanden,
eldsvåda, plötslig eller större brist på personal, knapphet till transport eller drivmedel, befrias
denne från skyldighet eller prestation enligt avtalet. I sådant fall är leverantören ej skyldig att utge
skadestånd. Skyldighet att skyndsamt underrätta motparten om rådande förhållande föreligger
dock.

Ansvar 
Sydsec ansvarar med nedan angivna begränsningar enbart för person eller sakskada, vilket
utgjort en direkt följd av sådan händelse som kan ses som grov oaktsamhet ifrån Sydsecs sida
under utförandet av Sydsecs åtagande.

1. Ansvaret omfattar ej ren förmögenhetsskada, indirekt skada eller följdskada såsom
produktionsbortfall eller utebliven vinst

2. Ansvaret omfattar ej skada som förorsakats av produkt som tillhandahålles av Sydsec.

3. Framställs ej skriftligt anspråk på Sydsec inom två månader från det att kunden fått eller
borde ha fått kännedom om skadan är leverantören fri från ansvar. Ersättning    för sådan
skada utbetalas endast vid ett tillfälle per kund  och uppdragsperiod, och högst 2.000 000
SEK. Sydsec skall på sin bekostnad teckna och vidmakthålla sedvanlig ansvarsförsäkring,
vilket innebär att  Sydsec:s ansvar slutligen begränsas till vad som omfattas av sådan
försäkring.

4. För det fall kunden på grund av oaktsamhet eller försummelse eller i övrigt kan anses vara
medvållande till skadan, skall leverantörens ansvar enligt  denna bestämmelse jämkas i
motsvarande mån.

5. Parterna är överens om att leverantören är helt befriad ifrån ansvar och att utge
kompensation av vilket slag det än må vara,  avseende personskada, sakskada och/eller ren
förmögenhetsskada  vilket uppstått som ett resultat av, orsakats av eller på annat sätt har
samband med handlande som kan antas ha haft politiska, religiösa, ideologiska eller liknande
globala eller lokala motiv och därmed kan liknas vid terrorism. Detta gäller även alla andra
eventuella skador som på något annat sätt kan ha anknytning till terrorism, där handlingen
kan antas ha utförts för att injaga skräck eller oro, i syfte att påverka någon person, regering,
statsledning, verksamhet, myndighet och/eller hela eller delar av allmänheten eller samhället i
övrigt.

6. Leverantörens ansvar för fel, brist eller dröjsmål är begränsat till vad som sägs i detta stycke.

Ändring av avtal 
Överlåtelse, pantsättning eller upplåtelse av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal får
endast ske efter motparts skriftliga samtycke. Om kunden överlåter fastighet eller verksamhet
som berörs av detta avtal, förbinder sig kunden att efter godkännande ifrån Sydsec, tillse att
förvärvaren inträder såsom part i detta avtal och övertar kundens samtliga rättigheter och
skyldigheter. Sådant partinträde skall bekräftas genom att förvärvaren undertecknar kopia av
detta avtal som skall sändas till Sydsec.

Ändringar på annat sätt av rättigheter och skyldigheter enligt detta avtal kan endast ske efter
andra partens skriftliga godkännande. Undantaget Sydsecs rätt att meddela och införa tillägg och
ändringar av allmänna leveransbestämmelser och prisjusteringar, som aviseras kunden och
träder i kraft i samband med fakturering av kommande uppdragsperiod, om annat senare
ikraftträdande datum ej anges.

Om Sydsecs kostnader för personalens löner, sjukersättningar och andra lönebikostnader,
material, transporter, mervärdesskatt samt andra skatter, tullar och avgifter, ålägganden från
myndigheter, organisations, försäkrings eller utvecklingskostnader ändras under avtalsperioden
eller perioden mellan offert och avtal, äger Sydsec rätt att från den dag kostnadsändringen träder
i kraft, förändra avtalade avgifter med samma procentsats som Sydsec påvisar att dessa
kostnader stigit, utan särskild förhandling.

Betalning , faktureringsavgift, dröjsmålsränta samt utebliven betalning 
Sydsec äger rätt att uttaga särskild faktureringsavgift och påminnelseavgift. På fordran som är
förfallen till betalning äger Sydsec rätt att uttaga dröjsmålsränta med åtta procent över vid var tid
gällande referensränta. Vid uppsägning ifrån kundens sida äger Sydsec rätt att omgående sända
slutfaktura på det sammanlagda beloppet av återstående avgifter under avtalets giltighetstid.

Vid händelse av utebliven betalning tio (10) kalenderdagar efter varje enskild fakturas förfallodag,
kan Sydsec komma att utan förvarning stänga av den/de tjänst/er som omfattas av avtalet. Vid
sådan avstängning av tjänsten befrias ej Kunden ifrån sitt betalningsansvar i enlighet med
Avtalet. Tjänsten/tjänsterna återaktiveras när Sydsec erhållit full betalning.

Befrielse ifrån förpliktelse avseende avvikelse av avtalsutförande
Utan begränsning av stycket FORCE MAJEURE kan antalet bevakningsronder samt omfattningen
därav vid enstaka tillfällen komma att avvika från vad som avtalats beroende på oförutsedda
händelser under utförandet av pågående bevakningsrond såsom brott, tra�kolycka, sjukdom,
kraftig arbetsbelastning, eller liknande omständighet som Sydsec saknar möjlighet att påverka.
Detta berättigar ej kund till prisavdrag.

Skyltar och dekaler 
Sydsec och Kunden bestämmer i samråd placeringen för skyltar och dekaler. Önskar Kunden
uppsättning av skyltar och dekaler utöver vad som anses erforderligt, bekostas dessa utav
Kunden. Skyltarna förblir Sydsecs egendom och skall på kundens bekostnad nedmonteras hela
och återlämnas till Sydsec vid avtalets upphörande.

Sydsec:s rätt till ersättning för tillkommande/ändrade arbeten 
Sydsec äger rätt att i samband med varje nytt eller utökat uppdrag erhålla ersättning av kund för
startavgift, för att täcka initiala kostnader. Om bevakningsuppdraget försenas/förlängs på grund
av omständighet hos Kunden äger Sydsec rätt till ersättning för mertid per påbörjad minut enligt
vid var tid gällande prislista. Vid brister i Kundens säkerhetsskydd, skalskydd eller larmanordning
påtar sig och äger Kunden alltid betalningsansvar för de akuta åtgärder Sydsec vidtager för att
skydda Kundens egendom.

Vittnesersättning 
I de fall Sydsecs personal kallas till förhör vid polis- eller åklagarmyndighet eller vid domstol i
anledning av händelse som omfattas av detta avtal, äger Sydsec rätt att av kunden utfå
ersättning för vid förhöret åtgången arbetstid som ej ersätts med allmänna medel.

Tvist 
Tvist med anledning av detta avtals tillkomst, tillämpning eller tolkning eller därur härrörande
rättsförhållanden skall avgöras av skiljemän enligt den vid skiljeavtalet påkallade gällande avtalet
om skiljemän. Rättegångsbalkens regler om förening av mål, omröstning samt fördelning av
rättegångskostnader skall äga tillämpning. Om ej annat överenskommits skall skiljeförfarandet
äga rum i Lund.

Sydsec äger dock alltid rätt att vid allmän domstol föra talan mot Kunden avseende avtalsbrott
på grund av utebliven betalning avseende detta avtal och vad därmed äger samband.
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Detta dokument är framtaget med Smartdocs, ett smartare sätt att skapa företagsdokument. Med Smartdocs
skapar du på nolltid professionella affärsdokument direkt i din webbläsare. Snabbt, enkelt och tillgängligt

överallt. Läs mer på www.smartdocs.se.




