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Leverans & Garantivillkor 
 

Allmänna bestämmelser gäller, om inget annat anges i offerten 
1. Tillträde till installationsobjektet skall kunna ske under installatörens ordinarie arbetstid och i sammanhängande 

följd in till dess/a installation/er är färdigställda. Om arbete behövs genomföras under icke ordinarie tid skall av 
beställaren utsedd person vara tillgänglig. Om tillträde till objektet ej kunnat ske trots bokad tid och 
överenskommelse, debiteras väntetid och övriga merkostnader. 

 
2. Beställaren svarar för att installatörens tekniker har möjlighet att disponera utrymme för ombyte och tvätt samt 

likaså möjlighet till förvaring, uppvärmning och förtäring av mat i anslutning till installationsobjektet. 
 

3. Beställaren svarar för att lokalerna är utrymda i erforderlig omfattning samt att dem är i övrigt sådant skick att 
arbetets utförande inte hindras eller försvåras. Om arbetet hindras eller försvåras debiteras beställaren för extra 
åtgången tid. 

 
4. Montage av ledningar sker i befintliga kanalisationer eller utvändigt montage. Annat montage av ledningar 

debiteras utöver offertpriset. Vägg eller golvgenomföringar som överstiger 30 mm eller håltagning i 
specialarmerat material ingår inte i offerten. 

 
5. Att befintliga larmdelar fungerar som de ska samt att befintlig kabel fungerar som de ska och går till 

kopplingspunkt.  
 

6. Vi förbehåller oss gällande räckvidden för den trådlösa kommunikationen mellan central och komponenter att 
den räcker till på alla platser.  

 
7. Vi tar inget ansvar för GSM kort och dess mottagning. 

 
8. Om ej annat angivits om placering av utrustning eller komponenter än namngivet rum, gäller att dessa placeras 

med hänsyn till dess funktion och detekteringsförmåga i kombination med lämplig kablage förläggning. 
 

9. Dekaluppsättning i form av larmskyltar sätts upp i samband med installationen. Larmskyltarna tillhör installatören 
och får inte flyttas. OBS! Ej kameraskylar eller övriga skyltar, för detta utgår en kostnad enligt gällande prislista. 

 
10. I offerten ingår en timmes utbildning samt demonstration av offererad utrustning, som utförs av installatörens 

tekniker under ordinarie arbetstid och i samband med färdigställandet av installationen. 
 

11. Efter montage och installation av anläggningen skall denna användas på normalt sätt under en testperiod av 
3(tre) veckor med minimum 100 timmars driftstid jämnt fördelade under testperioden. Under testperioden får 
yttre larmdon inte vara inkopplade. Vidare får inte heller larmutryckning begäras hos larmcentral, med vilken 
beställaren tecknat avtal. Beställaren skall inom skälig tid meddela installatören skriftligen om anläggningen inte 
fungerar tillfredställande enligt de av installatören överlämnade handhavande- och underhållsinstruktioner. 
Sedan testperioden löpt ut och det konstaterats att anläggningen fungerar tillfredställande enligt ovan, skall 
anläggningen anses avlämnade enligt garantivillkoren. 

 
12. Vid fördröjning av färdigställandet av installationen, som ligger utanför installatörens kontroll förbehålls rätten till 

att fakturera i förhållande till utfört arbete.  
 

13. Installatören förbehåller sig rätten att debitera hela beställningssumman när denne fullgjort sitt åtagande, även 
om inkoppling av telelina eller el inte blivit utförd, så att en total funktionskontroll inte kunnat göras. 

 
14. Vid avbeställning av beställd ej påbörjad installation, förbehåller sig installatören rätt att debitera för nedlagda 

kostnader. Vid hävning äger installatören rätt till skälig ersättning för nedlagda kostnader. 
 

15. Vid problem med anläggningen under garantitiden, förbehåller sig installatören rätten när han så begär att få en 
rimlig testperiod i likhet med vad som framgår under punkt 11 efter utförd åtgärd.  

 
16. Anläggningen kommer att upprättas med en så kallad installatörskod/spärr, denna kan endast tas bort av G-Tre 

Säkerhetsteknik och då fysiskt på plats. Denna kod är till för att säkerställa att ingen obehörig gör förändringar i 
anläggningens väsentliga funktioner. Om kund önskar att byta leverantör så utgår kostnad enligt gällande prislista 
G-Tre Säkerhetsteknik AB för att återställa anläggningen till fabriksinställningar. 
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17. Beställarens åtagande 

a. Framdragning hänvisning och inkoppling av 230 volt växelspänning och anslutning till telenätet 
b. Ansvara för att elinstallationen är utförd enligt gällande lagar, föreskrifter, etc. för att inte förorsaka problem 

i säkerhetsanläggningen.  
c. Vid installationer av anläggningar där befintligt nätverk används så skall av beställaren utsedd IT-ansvarig 

närvara under hela installationen.   
d. Nedtagning och uppsättning av undertak 
e. Målnings och efterarbeten av vägg, tak, golv eller fasad 
f. Om arbete skall utföras mer än 2 meter över golvplan skall beställaren kostnadsfritt tillhandahålla 

erforderliga stegar, ställningar eller lyftanordningar samt även ombesörja eventuella flyttningar av dessa. 
Stegar och ställningar skall vara av sådan konstruktion att de erbjuder betryggande säkerhet. Lyftanordningar 
skall vara godkända för personlyft enligt Arbetarskyddsstyrelsens föreskrifter. 

g. Ändring och tilläggsarbeten bekostas av beställaren. 
 

18. Garanti 
h. Garanti gäller för fel som under garantitiden framträder i utförd installation eller levererad materiel. 
i. Fel som beror på att skötsel och underhållsinstruktioner inte följts eller felaktigheter som uppkommit genom 

att till exempel omflyttning eller ombyggnad skett i lokalerna, samt åverkan, onormal förslitning, fel på det 
elektriska nätet (exempelvis potentialutjämning, jord fel, etc.) eller telenätet, samt blixtnedslag, 
arbetskonflikter eller annan omständighet utanför installatörens kontroll, omfattas inte av garanti. 

j. Allt garantiarbete utförs på installatörens ordinarie arbetstid. Kostnader debiteras efter gällande prislista. 
k. Garantin är på 1(ett) år på materiel och arbete. 

 
19. Installatören ersätter inte kostnader för utryckning vid larm, vakthållning eller andra direkta eller indirekta 

kostnader förorsakade av fel eller brist i anläggningen. 
 

20. Installatörens åtaganden enligt detta avtal gäller under förbehåll att installatören inte hindras vid arbetenas 
utförande genom Force Majeure, arbetskonflikt, krig, eldsvåda eller annat hinder utanför leverantörens kontroll. 

 
 

21. Om inte annat anges i offert eller i punkterna 1 till 21 ovan, skall leveransvillkor enligt nedan rangordningslista 
gälla; 

x Allmänna villkor för Safetelsändare 20101118 (G-Tre) 
x Allmänna villkor för Telematikkort Telia 20101203 (G-Tre) 
x Företag: AB04 
x Privatpersoner: Konsumenttjänstelagen  

 
 
 
 

 
 
 


