Avtal Kombinationshandlingar

Mellan ASSA AB och
i dennes egenskap av ägare till låssystem nr
nedan kallad Systemägaren, och av ASSA AB Licensierade servicestation

1. ASSA AB utfärdar och överlåter till systemägaren kopior
av kombinationsuppgifter för angivet låsystem på
nedanstående villkor. Originaluppgifter förblir ASSA ABs
egendom.

Licensgivare ASSA AB

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.

Ort/datum:						

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 ska
alltid inhämtas från ASSA AB på angivet sätt.

Systemägare:

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.
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nedan kallad Servicestationen, har följande avtal träffats.

5. Systemägaren har rätt att när som helst med omedelbar
verkan säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande
till Servicestationen eller ASSA AB. Kombinationsavtalet
är ett underavtal till gällande behörighetsavtal och vid
systemägarbyte upphör även kombinationsavtalet att
gälla. Kombinationsuppgifter ska då makuleras eller
raderas från databasen.
6. Systemägaren har rätt att när som helst med omedelbar
verkan säga upp detta avtal genom skriftligt meddelande
till ASSA AB och Servicestationen. Avtalet ska även upp
höra på begäran av ny ägare till låssystemet. Detta avtal
upphör vidare att gälla för det fall ASSA AB säger upp
gällande CN-licensavtal med Servicestationen. När detta
avtal upphör att gälla, oavsett anledningen därtill, ska
kombinationshandlingarna återlämnas till ASSA AB på
det sätt ASSA AB anvisar.

Organisationsnummer:

Handläggare:

Namn:
Organisationsnummer:
Ort/datum:
Firmatecknare:

Servicestation:
Namn:						
Ort/datum:						
Licenstagare/firmatecknare:

Mellan ovanstående Systemägare och Servicestationen har avtal träffats enligt
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 tre exemplar, varav parterna erhåller var sitt
exemplar samt ett till ASSA AB.

M2883.1202

med gällande CN-licensnummer

