För service och underhåll av låscylindrar och nycklar inom låssystemet ASSA Twin Combi.
Denna avtalstyp är avsedd för service och underhåll från en servicestation.

ASSA Behörighetsavtal ASSA Twin Combi
Systemägare:

Objekt:

Objekt-ID:

Företag:

Systemnummer:

Namn:

Organisationsnummer:

Besöksadress:
Adress:
Postnummer:

Postort:

Telefon:

Mobiltelefon:

Telefax:

e-mail:

Systemansvarig: * Fylls i när Systemansvarig inte är verksam hos Systemägaren. Se Avtalsuppgifter.

Företag*:
Namn*:
Adress*:
Postnummer*:

Postort*:

Telefon*:

Mobiltelefon*:

Telefax*:

Av ASSA AB licensierad servicestation:

Företag:

Licensnummer:

Organisationsnummer:
Adress:
Postnummer:

Postort:

Telefon:

Mobiltelefon:

Telefax:

e-postadress:
Licensansvarig:
Mellan ovanstående systemägare och servicestationen har avtal träffats enigt följande.
Detta avtal får inte överlåtas och kan endast ändras genom skriftlig överenskommelse mellan parterna och sedan ASSA AB underrättats om ändringen.
Avtalet upprättas i två exemplar, varav parterna erhåller var sitt exemplar samt kopia till ASSA AB.
ASSA AB
Org. nr 556034-3161

ASSA Behörighetsavtal ASSA Twin Combi

Tillverkning av nycklar

Underhållsavtal

Servicestationen ansvarar för att behörighetskontroll
utövas enligt de regler som gäller för ASSA Twin Combi.
Vid tillverkning av nycklar är servicestationen skyldig
att använda ASSA AB patenterade originalnyckelämnen.
Anm: Nyckelämnen levereras enbart med fräst sidkod

För att säkerställa låssystemets funktion skall
underhåll utföras i enlighet med rekommendationer i
leveranshandlingar och underhållsplan.
ASSA AB rekommenderar att separat underhållsavtal
tecknas mellan systemägare och servicestationen.

Tillverkning och service av
låscylindrar

Nyckeladministration

Vid tillverkning och service av låscylindrar är servicestationen skyldig att endast använda ASSA AB originaldetaljer.
Med tillverkning avses här nytillverkning, komplettering
och service av låscylindrar.
Med service av låscylindrar avses här justering som
medför isärtagning av cylindrar eller omläggning av
cylinderdelning.

Tillägg/utbyggnader
Vid tillägg och/eller etapputbyggnader
rekommenderar ASSA AB systemägaren att
undantaga cylindrar och nycklar från
entreprenörens åtagande. Detta för att
systemägaren tillsammans med servicestationen
hela tiden skall ha full kontroll och bibehållen
säkerhet över låssystemet.
Om tillägg/utbyggnad trots detta ingår i entreprenörens
åtagande skall systemansvarig underteckna en fullmakt
för registrering hos ASSA AB innan leverans kan ske.
Fullmakten innebär att systemansvarig godkänner ett
tillfälligt avsteg från tecknat Behörighetsavtal.
Vid sådant förfarande tillverkas cylindrar och nycklar
hos ASSA AB för leverans till systemansvarig respektive
av systemansvarig utsedd servicestation.
Leveransen omfattning skall avrapporteras av ASSA AB
efter leverans till Servicestation med gällande
Behörighetsavtal.

Delnings- och
kombinationsuppgifter
Av ASSA AB, för ett låssystems funktion och säkerhet,
upprättande handlingar tillhör ASSA AB och förblir ASSA
ABs egendom.
Delnings- och kombinationsuppgifter samt elektroniska
koder, som är erforderliga för nyckeltillverkning eller för
tillverkning och service av låscylindrar, skall
servicestationen alltid inhämta från ASSA AB.

Lagerhållning och förvaring
Servicestationen lagerhåller nyckelämnen och cylinderdetaljer för service och läggning av cylindrar. Servicestationen är skyldig att förvara dessa detaljer så att de
på ett betryggande sätt skyddas mot obehörigt tillgrepp
eller utnyttjande.
Vid detta avtals upphörande är servicestationen skyldig
att returnera nyckelämnen och cylinderdetaljer avsedda
för service av låssystemet till ASSA AB. Detta sker i
enlighet med det licensavtal som servicestationen har
med ASSA AB.

ASSA Performer är ett av marknadens mest
avancerade program för nyckeladministration.
Det finns ett flertal färdiga rapporter i programmet,
t.ex. nyckelkvittenser, personer med nycklar, förfallna
nycklar etc.

Avtalsuppgifter
Med systemägare avses fysisk ägare av låssystemet,
såsom företag, förening, institution eller liknande, och
systemägaren representeras av en person i fältet
Namn. Systemägaren kan utse en systemansvarig
person som är verksam inom företaget eller
motsvarande. Är systemansvarig verksam inom annat
företag eller motsvarande, skall avsedda namn och
adressfält kompletteras. Det är med systemägaren all
eventuell kommunikation kommer att ske från ASSA
AB. Ansvaret ligger hos systemägaren att alla
uppgifter i avtalet uppdateras vid förändringar.

ASSA Behörighetsavtal ASSA Twin Combi

Avtal
kombinationshandlingar
1.
ASSA AB utfärdar och överlåter till
systemägaren kopior av kombinationsuppgifter för
angivet låsystem på nedanstående villkor.
Originaluppgifter förblir ASSA ABs egendom.
2.
Servicestationen förbinder sig att förvara de
kopierade uppgifterna i godkänt säkerhetsskåp eller
likvärdigt skyddat utrymme och ansvarar för att
handlingarna ej utlämnas eller på annat sätt kommer till
obehörigas kännedom.
3.
Servicestationen har inte rätt att utan ASSA
ABs godkännande göra ändringar i eller tillägg till
kombinationshandlingarna, eller på annat sätt påverka
systemläggningen. Uppgift om nya kombinationer skall
alltid inhämtas från ASSA AB på angivet sätt.

4.
Vid överträdelse mot punkterna 2 eller 3 i detta
avtal fritar sig ASSA AB från ansvaret gentemot
Systemägaren för låssystemets säkerhet och funktion.
Detta ansvar bärs i sådant fall av servicestationen.
5.
Systemägaren har rätt att när som helst med
omedelbar verkan säga upp detta avtal genom
skriftligt meddelande till servicestationen eller ASSA
AB. Kombinations avtalet är ett under avtal till
gällande behörighetsavtal och vid systemägarbyte
upphör även kombinationsavtalet. Kombinations
uppgifter skall då makuleras eller raderas från
databas.

Kombinationsavtal
Systemägaren godkänner att
servicestationen förvarar samtliga
systemuppgifter.

Giltighetstid
En förutsättning för detta avtal är att servicestationen
har giltigt Licensavtal med ASSA AB.
I det fall Licensavtalet upphör att gälla så har
Systemägaren möjlighet att vända sig direkt till ASSA
AB för att erhålla service tills nytt Behörighetsavtal
träffats.
Skulle part väsentligt åsidosätta sina skyldigheter enligt
detta avtal har motparten rätt att med omedelbar
verkan skriftligen säga upp detta avtal. ASSA AB skall
även skriftligen informeras om detta sker.
Detta avtal gäller under en tid av
år räknat
från avtalsdatum och förlängs automatiskt tillsvidare
med 1 månads ömsesidig skriftlig uppsägning.
Annan uppgörelse:
- giltighetstid
år.
- uppsägningstid
månader.
Systemägaren ansvarar för nyckelkontroll och
registrering av följdnummer i aktuellt låssystem.
Servicestationen ansvarar för nyckelkontroll och
registrering av följdnummer i aktuellt låssystem.

Uppgifterna är systemägarens egendom och skall överlämnas
till denne vid uppmaning utan dröjsmål.

Systemägare:
Ort:
Datum:
Servicestation:
Ort:
Datum:

