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§1 Tillämplighet 
Dessa allmänna bestämmelser ska tillämpas när parterna skriftligen 
eller på annat sätt avtalat därom. Avvikelser från bestämmelserna 
måste avtalas skriftligen för att bli gällande.  
 
§2 Parter 
Parterna i detta avtal är enligt ovan Leverantören och Kunden. 
 
§3 Målsättning 
Målet med avtalet är att hjälpa kunden att uppfylla de krav som ställs 
på kunden från dennes kravställare gällande brand och 
utrymningssäkerhet. 
 
§4 Avtalets omfattning 
Avtalet innefattar kontroll och underhåll av brandskydd och 
skyddsutrustning enligt bilaga samt leverans av kontrollverktyget 
PreVison. Avtalet om nyttjande av SAAS tjänst med nedan 
specificerad funktion och omfattning baseras på Allmänna Villkor ASP 
06 från SPI för ASP tjänst med tillägg enligt nedan. Som 
tolkningsordning gäller detta avtal och angivna bilagor före ASP 06 
 
§5 Kontroll och underhåll av brandskydd och skyddsutrustning 
Vi kontrollerar det befintliga brandskyddet enligt detta avtal. Kontroll 
görs en gång per år. Skriftligt protokoll utfärdas efter avslutat arbete.  
Vid omladdning, utbyten, beställda kompletteringar, reservdelar med 
material med tillhörande arbetstid tillkommer kostnad enligt prislista. 
 
§6 Priser och rabatter 
Priset för de i avtalet ingående tjänsterna finns i detta avtal. Priset är 
beräknat på de kontrollpunkter som fanns vid avtalets tecknande, 
samt att arbetet kan ske under för oss ordinarie arbetstid utan 
avbrott. Tillkommer kontrollpunkter under avtalsperioden har 
Leverantören och kunden rätt att justera priset med 9kr/månad & 
kontrollpunkt. Rabattnivå på prislistan är även angiven i detta avtal. 
Lagstadgad mervärdeskatt (moms) tillkommer på samtliga i avtalet 
ingående priser. 
 
§7 Betalningsvillkor 
Fakturering av serviceavgift sker årsvis inför kommande service. 
30 dagars kredit ges på samtliga fakturor. Efter förfallodagen 
debiteras ränta enligt räntelagen. 
 
§8 Avtalstid och giltighet 
Avtalstiden löper över 3 år från och med datum för undertecknande 
av avtalet. Avtalet förnyas automatiskt 3 år i taget om inte endera 
parten senast 3 månad före avtalsperiodens utgång skriftligen säger 
upp avtalet. Avtalet kan sägas upp utan iakttagande av 
uppsägningstid i följande fall: 
a) av Kunden om 

• Leverantören saknar av myndighet eller försäkringsbolag 
utfärdad behörighet för arbete enligt detta avtal. 

• eller om Leverantören på annat vis bryter mot avtalet och 
inte fullgör sina skyldigheter. 

b) av Leverantören om 
• Kunden betalning uteblir, är försenad eller om det på 

skälig grund kan befaras att Kunden har 
betalningssvårigheter 

• Kunden inte följer myndigheters anvisningar och 
förordningar vad gäller brandskyddsmateriel 

• Kunden på annat vis bryter mot villkoren i detta avtal. 
 

§9 Ersättning för kostnadsändring (indexreglering) 
Kostnadsreglering av kontraktssumman sker med hänsyn till SCB:s 
”Byggnadsprisindex” BPI med basmånad januari 2015.  Indexserien 
för preliminära indextal används. Upphör detta index att framställas 
skall annat likvärdigt index användas i dess ställe. 
Förändringen sker årligen från och med den 1 januari med den 
procentuella förändring som ovanstående indextal undergått 
närmast föregående tidsperiod. 
Produkter och tjänster som ej är nettoprissatta regleras via 
leverantörens bruttoprislista där priser regleras en gång per år. 

§10 Övriga villkor 
Serviceobjekt och arbetsplats 
Arbetet omfattar översyn och service av utrustning enligt förteckning 
i avtalet. Översyn och service utförsnormalt hos kunden. Fyllning och 
revision av gasflaska samt omladdning av trycksatta brandsläckare 
sker på verkstad, varför bytessystem i första hand tillämpas. 
Återkommande kontroll utföres enligt gällande EU-direktiv och enligt 
SWEDAC:s föreskrifter. 
 
Servicearbete 
Översyn och service sker i enlighet med svenska myndigheters 
bestämmelser och anvisningar, svenska standarder, respektive 
fabrikants anvisningar samt branschens riktlinjer och 
rekommendationer. I arbetet ingår att om Kunden så påkallar lämna 
anvisningar om materielens handhavande och skötsel.  
 
Servicetidpunkt 
Översyn skall ske med tidsintervall och under månad som är 
angiven i avtalet. Översyn får utföras tidigast en månad före och 
senast en månad efter ordinarie servicemånad. 
 
Godkännanden och behörigheter 
Leverantören förbinder sig att ha de behörigheter och godkännanden 
som krävs för arbetet som utförs. 
 
Garantier 
Ett års garanti lämnas på utfört arbete och levererad materiel. 
Felaktigheter avhjälps under garantitiden utan kostnad för kunden.  
 
Ansvar 
Produktansvar regleras enligt reglerna i produktansvarslagen.  
 
Beställningar 
Beställningar ska innehålla uppgifter om: kvantitet, önskad 
leveranstid, fakturerings- och leveransadress samt er 
fakturamärkning. Leverantören skall bekräfta ordern skriftligt senast 7 
kalenderdagar efter mottagandet av beställningen. 
 
Gåvor eller förmåner 
Parterna får inte ge eller erbjuda gåvor eller förmåner av något slag 
till den andre partens anställda eller deras familjer. Varje sådan 
handling ska ses som ett otillbörligt försök att påverka de anställda. 
 
Försäkring 
Leverantören förbinder sig att ha tecknad ansvarsförsäkring samt 
konsultförsäkring. 
 
Leveransbestämmelser 
Materielleverans sker enligt leveransvillkor, FCA. Vid övriga arbeten 
utöver årlig service och nyleverans tillkommer grundavgift/besök. 
 
Överlåtande 
Köparen kan inte överlåta avtalet till tredje part utan godkännande av 
leverantören. 
 
Information och sekretess 
Part är skyldig att skriftligen omedelbart underrätta motpart om det 
sker väsentliga förändringar i parts ägarstruktur. 
All information som utväxlas mellan parterna med anledning av detta 
avtal skall anses vara konfidentiell och får ej delgivas tredje man. 
Befrielsegrunder (force majeure) 
Arbete och leveranser utförs med förbehåll för force majeure vartill 
räknas, krigiska, politiska eller ekonomiska förvecklingar, brand, strejk, 
lockout, export- eller importförbud, valutarestriktioner, statliga 
regleringsåtgärder, transportsvårigheter eller andra händelser utom 
serviceföretagets kontroll. 
 
§11 Tvist 
Eventuell tvist med anledning av detta avtal skall lösas i allmän 
domstol. 
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