
 
 
Generelle  
Abonnements og salgs og 
leveringsbetingelser pr. 1/1-2018 
Alarmer, Tv-overvågning, 
adgangskontrol, alarmkørsel, rundering 
og tilsyn samt alle former for vagt og 
dørmænd. Privat & Erhverv  
1. Generelt  
1.1 Aftalen mellem kunden og Dansk Sikkerhed & Sikring ApS 

herefter DSS, anses for godkendt og trådt i kraft, hvis ingen af 
parterne inden 14 dage efter accept af tilbud, har hævet aftalen med 

særskilt skrivelse.  
1.2 Eventuelle udgifter, afgifter, gebyrer, eller lignende til politi, 
teleselskab eller offentlig myndighed er ikke omfattet af aftalen og er 

DSS uvedkommende.  
1.3 Ansvarsbegrænsning: DSS er ikke ansvarlig for følgeskader 
eller indirekte tab, driftstab, avance tab eller tab ved skader, indbrud, 

hærværk eller lignende, som er eller ville have været dækket under 

en sædvanlig tingsforsikring, som kunden har eller kunne have valgt 
at tegne i et forsikringsselskab, som tegner forsikringer i Danmark, 

herunder men ikke begrænset til forsikring med tyveri, brand, vand 

og storm-skade. DSS hæfter ej heller for en eventuel selvrisiko, som 

kunden måtte have accepteret ved tegning af forsikringen.  
1.4 DSS er ikke ansvarlig såfremt bygningsmæssige ændringer eller 

ændringer i indretning og brug af lokalerne påvirker installationens 
funktion.  
1.5 DSS er ikke ansvarlig for fejl ved overførsel af alarmsignaler 

grundet transmissionsnettet, ej heller ved levering af sine ydelser i 
tilfælde af force majeure, strejke og lockout m.m., men kunden har 

krav på et forholdsmæssigt afslag i abonnements-vederlaget for den 

manglende ydelse.  
1.6 DSS’s erhvervs og produktansvar for person og tingskade er 

begrænset således, at det aldrig kan overstige 10 mio. kr.  
1.7 DSS kan ikke gøres erstatningspligtig i nogen tilfælde, udover det 
som dækkes ved de af DSS tegnede forsikringer.  

2. Godkendelse og ikrafttræden  
2.1 Abonnementet træder i kraft, efter aftale, eller når anlægget er 
etableret dvs. installeret i forhold til aftale og signaloverførsel er 

påbegyndt. Abonnementet får hovedforfald ultimo denne måned.  

3. Det installerede anlæg  
3.1 Anlægget og dets bestanddele inkl. kabler, tilhører DSS.  

3.2 Under leje aftale varetager DSS opfyldning af taletidskort samt 

betaling af GSM forbindelse, med mindre. andet er aftalt.  
3.3 Kunden indestår for, at det installerede er fuldt forsikret mod 

tyveri, brand og hærværk. Enhver af her nævnt art betaler kunden 

regningen, hvis kunde forsøger selv og pille anlægget ned anses dette 
endvidere for ovennævnte da anlægget vil gå i sabotage og koster 

tekniker udkald til gældende takst.  
3.4 Ved abonnementets ophør demonterer DSS teknikker anlægget 
kunden opkræves for installation/nedtagning til gælden takst. 

Eventuelle ekstraudgifter som følge af ændringer i lokalernes miljø 

eller bygningsforhold, er ikke dækket af aftalen, giver dette 
anledning til ekstra tid faktureres kunden efter gældende takster.  

3.5 Ved opsigelse af aftale demonteres nøgleboks ikke, men erstattes 
af et blinddæksel.  
3.6 I abonnementsperioden må kun DSS udføre service, reparationer, 

ændringer eller demontering af anlægget. Flytning og ændringer 
herunder udvi-delse, indskrænkning, ombygning og opgradering, 

demontering mv. udføres efter aftale og for abonnentens regning.  
3.7 Ved misbrug af alarmudstyret eller aftalen generelt, er DSS 
berettiget til at fakturere efter DSS’ gældende priser eller opsige 

aftalen.  

4. Betaling  
4.1 Etableringsvederlag og lejevederlag faktureres i direkte 
tilknytning til anlæggets etablering iht. aftale.  
4.2 Vederlaget er fastsat under forudsætning af, at arbejdet kan 

foregå indenfor normal arbejdstid og uden særlige gener. Såfremt 
kunden ikke har meldt afbud til en aftalt installation senest 24 timer 

før, er DSS berettiget til at opkræve et gebyr (785 kr. i 2017).  
4.3 Abonnementsvederlaget betales forud for 3 måneder ad gangen 
ved en måneds begyndelse.  
4.4 Ved rykker af skyldig betaling forbeholder DSS sig ret til at 

opkræve gebyrer og beregne sig morarenter på 2% pr. måned samt 
ekstraomkostninger ved inkasso.  
4.5 Er anlægges betaling ikke rettidigt, er DSS berettiget til, efter 

forgæves skriftligt inddrivelse, straks at hæve aftalen og nedtage 
alarmanlægget for kundens regning af 4.995.00 esk moms.. 

Samt fakturere eventuelle omkostninger jf gældende takster  
4.6 Indeksregulering af abonnementet foretages en gang årligt, den 

1. oktober iht. nettoprisindeks fra Danmarks Statistik.  
4.7 Den på abonnementsaftalen anførte abonnent, hæfter for 
kontraktens opfyldelse. DSS vil således ved manglende betaling fra 

den anførte kunde eller virksomhed der er angivet som bruger 

”fakturaadresse” opkræve abonnementet direkte hos abonnenten 
privat. alle kunder acceptere privat hæftelse med indgåelse af accept 

og den tegningsberettiget af kunde virksomheden kunde selskabet 

samt andet hæfter personligt til enhver tid jf de generelle betingelser 

5. Aftalens løbetid  
5.1 Abonnementet er uopsigeligt i 36 måneder for erhverv og 24 

måneder for privat med mindre andet er skriftligt aftalt i tilbuddet 

regnet fra abonnementsperiodens begyndelse, jf. § 2.1.  
5.2 Begge parter kan herefter skriftligt opsige aftalen med et varsel 

på 3 måneder.  
5.3 Der beregnes et ekstra nedtagningsgebyr på kr. 4.999,- såfremt 
kunden opsiger aftalen inden 24 måneder for private og 36 for 

erhverv regnet fra abonnementsperiodens begyndelse, jf. § 2.1.  

6. Abonnements overførelse  
6.1 Såfremt ny ejer/bruger overtager de sikrede lokaler og ønsker at 

indtræde i abonnementet, skal dette godkendes af DSS og nye aftaler 

underskrives.  

7. Nøgleopbevaring  
7.1 Til brug for DSS’ adgang til sikringsstedet opbevares nøgler i 

nøgleboks på adressen eller i nøgleskab i patruljebil.  
7.2 Såfremt låse ændres, skal kunden sikre sig, at nøgle i nøgleboks 

og nøgleskab udskiftes af DSS for kundens regning.  
7.3 Såfremt der ved udrykning ikke fås adgang med udleverede 
nøgler, kan DSS rekvirere låsesmed for kundens regning.  
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8.1 DSS ejer de opsatte skilte/mærker.  
8.2 Ved abonnementsophør nedtager kunden selv alarmskilte/mærker med 

mindre andet er aftalt.  

9. Evt. tilslutning til kontrolcentral  
9.1 Anlægget tilsluttes Vores af Rigspolitiet godkendte Kontrolcentral, der 
forestår signalbehandlingen.  
9.2 Nødvendige telestik og. Lignende. kan bestilles af DSS på kundens 

vegne medmindre andet aftales.  
9.3 Ved eventuelle ændringer i telefoninstallationen, serviceydelser eller 

tilslutningsformen ved teleselskab eller andre, påhviler det kunden selv at 

undersøge, hvorvidt en sådan tjeneste/ændring får indflydelse på 
signaltransmissionen til pågældende kontrolcentral.  
9.4 Ved alarmoverførsel via bredbånd er det kundens ansvar, at ændringer i 

router-, firewall- eller netværksindstillinger ikke påvirker installationen.  
9.5 Ændringer i tilslutningsform, installation nedtagning m.v., som følge af 

krav fra teleselskab, offentlige myndigheder eller kundens 
forsikringsselskab betales altid af kunden.  

10. Batteriskift  
10.1 Er serviceabonnement 49 tilkøbt omfatter det batteriskift i 

hovedenheden, når alarm indikerer behov herfor. Service af fjernbetjeninger 
er ikke omfattet af abonnementet, ligesom ansvaret for batterier og 

batteriskift i eventuelle pir, røg- og CO meldere og evt. andet tilbehør 

påhviler kunden.  
Ved service komplet er alt inkluderet  

11 Reparation  
11.1 Akut reparation påbegyndes senest 24 timer efter fejlmelding, idet 
udgifter til udkald, arbejdsløn, kørsel og materialer til sådan reparation er 

inkluderet i abonnementet hvis årlig serviceabonnement KOMPLET er valgt 

(1.195 kr. i 2018-2019). Ved model BASIS (595 kr. i 2018-2019) udføres 
reparation for kundens regning.  
11.2 Reparation som følge af almindelig brug er inkluderet i abonnementet 

hvis model KOMPLET er valgt. Ved model BASIS udføres en sådan 
reparation for kundens regning.  
11.3 Reparationer som følge af f.eks. hærværk, indbrud, indbrudsforsøg, 

brand, torden, lynnedslag, o.lign. udføres for kundens regning.  
11.4 Kunden er forpligtet til, at informere DSS såfremt anlægget er i uorden 

og bør regelmæssigt afprøve anlægget. Kontrolcentralen/DSS vagthavende 

orienteres før afprøvning og alarm afmeldes umiddelbart efter.  

12. Alarmudrykning  
12.1 Abonnementet omfatter alarmudrykning, når dette fremgår af 

abonnementsfaktura. Ellers er alarmudrykning for abonnentens regning.  
12.2 Beredskabsabonnement for alle alarmkunder, pris kr. 99 /måned. 

(2018-2019).  
12.3 Alarmudrykning iværksættes i henhold til instruktion, der er udarbejdet 
i samråd med kunden.  
12.4 Det påhviler kunden at meddele ændringer i instruktionen og 

tilkaldeliste.  
12.5 Ved fremkomst til sikringsstedet foretages ob-servation og 

overvågning, indtil et i forhold til aftalen passende sikkerhedsniveau er 

reetableret.  
12.6 De første 15 min. på alarmstedet er inkl. i frialarm kørsels prisen. Der 

faktureres pr. påbegyndt hal-ve time herefter. Timepris alarmpatrulje kr. 950 

(2018). Tillæg aften/nat 50 % (kl. 18-06).  
12.7 Alarmkørsel koster kr. 950 (2016) mm. anden aftale er indgået.  
12.8 Ved skader på kundens ejendom mv. som følge af indbrud eller 

indbrudsforsøg, vil DSS sørge for midlertidig sikring af lokaliteterne for 
kundens regning med mindre andet skriftligt aftales.  
12.9 Hvor der iværksættes overvågning af sikrings-stedet i forbindelse med 

reetablering, sker dette for kundens regning.  
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12.10 Hvor udrykning skyldes et falsk alarmsignal forårsaget af kundens 
forhold eller fejl ved tele-selskabernes transmission, er DSS berettiget til, at 

afkræve kunden betaling for udrykningen. Ved model FRI 

ALARMUDRYKNING er ud-rykninger indeholdt i abonnementet, dog 
undta-get, direkte provokerede alarmer (misbrug)  

tilkaldetryk (overfaldstryk)  

røg, gas, co2 og vand alarmer  
kundeforårsagede fejlalarmer  

(fejlalarmer skal være afmeldt inden for 5 minut-  

ter til vores Kontrolcentral)  
Ekstraudstyr: 



 


