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Södertörns
brandförsvarsförbund
Skickas till:
Södertörns Brandförsvarsförbund
Räddningscentralen
Mogårdvägen 2, 143 43 Vårby
E-post: avtal@sbff.se

Ramavtalsnummer (fylls i av Sbff)

§1 Inledning, beskrivning av avtalet
Detta ramavtal avser anslutning av en eller flera brandlarmanläggningar från en kund till Södertörns
brandförsvarsförbund. För varje brandlarmanläggning ska det utöver detta ramavtal upprättas ett
separata avtal som även innehåller uppgifter som krävs avseende exempelvis objektets namn och
adress, larmsändaren (installationsunderlag) och åtgärder i händelse av larm (åtgärdsunderlag).
Dessa blanketter finns tillgängliga via brandförsvarets hemsida www.sbff.se.
Ramavtalet tecknas mellan behöriga firmatecknare. De separata avtalen för respektive
brandlarmanläggning tecknas därefter mellan er och Sbff:s kontraktsskrivare.

§2 Parter
Detta avtal har tecknats mellan Södertörns brandförsvarsförbund och
1. Kunduppgifter (obligatorisk information)
Företagsnamn/kund

Organisationsnummer

Kontaktperson avtal

Telefonnummer

E-postadress

Postadress

Postnummer

Postort/stad

§3 Avtalsinformation
a) Avtalet är giltigt tills vidare. Parterna har tre månaders uppsägningstid. Uppsägning ska vara
skriftlig.
b) Om kunden försätts i konkurs kan Sbff häva avtalet med omedelbar verkan
c) Eventuell tvist med anledning av detta avtal skall lösas i allmän domstol.

§4 Sbff:s åtaganden
a) Sbff står för utrustning för mottagning av signal från brandlarmanläggningen.
b) Vid mottagen signal från larmanläggning ska Sbff, under förutsättning att normal beredskap
råder, omedelbart vidta åtgärder enligt avtalet för respektive larm.

§5 Kundens åtaganden
a) Säkerställa att överförd signal är kompatibel med Sbff:s utrustning för larmmottagning.
b) Svara för att den tekniska kvaliteten på larmanläggningen håller en tillfredställande hög nivå
för att inte orsaka oskälig mängd obefogade larm. I annat fall kan Sbff koppla från
larmanläggningen.
c) Tillse att uppgifter i avtalet hålls uppdaterade. Ändringar meddelas via inloggning i
kundportal, ändringsblankett eller via e-post, innehållande behörighetskod, till Sbff. Sbff kan
ta bort felaktiga uppgifter utan att meddela kunden.
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d) Ansvara för att förse Sbff med nycklar eller på annat sätt svara för att tillträde till
anläggningen kan ske.
e) Betala avgifter enligt gällande taxa 30 dagar efter det att Sbff avsänt krav på betalning. Taxan
justeras årsvis. Om kunden ej betalat avgiften, trots att en påminnelse skickats, kan Sbff
koppla från larmanläggningen och med omedelbar verkan häva detta avtal.

§6 Övrigt
a) Kunden kan återkalla påbörjade åtgärder genom att ringa och ange återkallningskod. I
händelse av återkallning debiteras avgift för påbörjad åtgärd.
b) Kunden kan begära frånkoppling av larmanläggningen genom att ringa och ange
frånkopplingskod.
I händelse av tekniskt fel som medför att återställning inte är möjlig kan Sbff frånkoppla
larmanläggningen eller delar av den. Om frånkoppling görs skall Sbff snarast meddela kunden
Var vänlig och skriv under och skicka avtalet till Södertörns brandförsvarsförbund. När vi har erhållit kompletta handlingar
(det vill säga 3 delar.) kommer vi att returnera ett undertecknat avtal till er inom 14 dagar. Aktivering av larmanläggningen
kommer att ske inom dessa 14 dagar.

Kundens underskrift

Södertörns brandförsvarsförbund underskrift

Datum

Datum

Underskrift

Underskrift

………………………………………………………………
Namnförtydligande (texta)

………………………………………………………
Namnförtydligande (texta)
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