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Särskilda Bestämmelser för Securitas 
Technology Sverige AB  

Köp och installation av Tekniskt 
Säkerhetssystem (B) 

 

1. Dessa Särskilda Bestämmelser äger tillämpning på 
samtliga överenskommelser avseende köp av 
installation (nedan kallat ”Avtalet”) mellan Securitas 
Technology Sverige AB (nedan kallat ”Securitas”) och 
kund (nedan kallat ”Kunden”) i den mån ej annat 
överenskoms skriftligen mellan Securitas och Kunden. 
Säkerhetssystem, produkter och komponenter som 
omfattas av Avtalet benämns hädanefter som 
(”Säkerhetssystemet”).  

Rangordning: 

1. Avtalet 

2. Särskilda Bestämmelser för Securitas (B) 

3. Allmänna Bestämmelser för Securitas (A) 

4. AB04 (Alternativt ABT06 om ett tydligt åtagande 

om totalentreprenad med designansvar ålagts 

Securitas) 

 

Anbudet 

2. Securitas äger rätt att leverera Säkerhetssystem med 
efter Avtalets ingående företagna produktändringar, 
förutsatt att dessa inte förändrar Säkerhetssystemets 
funktion på ett för Kunden negativt sätt. 
 

3. I den mån annat inte avtalats omfattas följande av 
Securitas åtagande: 
 

a. Leverans av Säkerhetssystemet 
b. Installation på avtalad plats  
c. Driftsättning, kundutbildning och 

avprovning av installerat Säkerhetssystem. 
 

4. Securitas åtagande omfattar ej larmmottagning, drift, 
bevakning eller utryckning vid larm om detta ej avtalats 
separat. 

Tider 

5. Dag för avlämnande gäller enligt nedan rangordning. 
 

a. Godkänd besiktning 
b. Skriftligt meddelande (klarbrev) till Kunden 
c. Driftsatt anläggning  

 
För det fall detta datum inte kan fastställas – senast 
den dag faktura utfärdats av Securitas avseende 
installationen. Kundens egen idrifttagning skall 
konstituera avlämnande. 

Ansvar 

6. Kunden ansvarar för att överlämnade handhavande- 
och skötselinstruktioner följs. Kunden ansvarar också 
för att personer med tillträde till lokalerna erhåller 
instruktioner för att kunna hantera Säkerhetssystemet 
på avsett sätt 
 

7. Kunden ansvarar för fel orsakade av oriktigt 
handhavande eller underlåtande av 
skötselinstruktioner. Kunden ansvarar också för fel 

orsakade av omständighet som tillkommit efter ”dag 
för avlämnande” 
 

8. Fel skall anses föreligga om Säkerhetssystemet inte 
överensstämmer med Avtalet.  
 

9. Kunden får inte som fel åberopa det som Kunden 
måste antas ha känt till vid köpet. Har kunden före 
köpet undersökt eller beretts möjlighet att undersöka 
Säkerhetssystemet, får Kunden inte som fel åberopa 
vad Kunden uppmärksammat eller borde ha 
uppmärksammat vid undersökningen.  
 

10. Om Kunden ej besiktigat Säkerhetssystemet äger 
Kunden inte rätt att efter utgången av en (1) månad 
från dagen för avlämnande åberopa vad Kunden 
uppmärksammat eller borde ha uppmärksammat om 
Kunden hade företagit besiktning. 
 

11. Om kunden åberopar fel och det visar sig efter 
undersökning inte föreligga något fel som Securitas 
ansvarar för äger Securitas rätt till ersättning för arbete 
och nedlagda kostnader för undersökningen enligt 
Securitas vid var tid gällande prislista. 
 

12. Securitas ansvar omfattar endast fel som reklamerats 
skriftligen inom tre (3) månader från felet upptäcktes 
eller rimligen borde ha upptäckts och senast inom två 
(2) år från ”dag för avlämnande”. 
 

13. Istället för att åtgärda fel har Securitas rätt att helt eller 
delvis företa omleverans utan godkännande av 
Kunden. Åtgärdande av fel och omleverans utförs 
inom rimlig tid från underrättelse av Securitas   under 
Securitas ordinarie arbetstid. Securitas åtagande att 
utföra demontering/återmontering är begränsat till 
Securitas egen leverans. 
 

14. Om kostnad för omleverans medför oskälig kostnad 
eller olägenhet för Securitas kan Securitas välja att 
inte företa omleverans. I detta fall har kunden rätt till 
prisavdrag som motsvarar felet, dock högst 15 % av 
den del av det avtalade priset som avser den del av 
Säkerhetssystemet som ej kunnat tas i bruk. 
 

15. Om Securitas underlåter att avhjälpa fel inom skälig tid 
har Kunden rätt att skriftligen ge Securitas en sista frist 
för avhjälpande. En sådan frist skall vara skälig och 
inte kortare än en (1) månad. 
 

16. Om Securitas ej avhjälper fel inom tiden för ”sista frist” 
har Kunden rätt att kräva ersättning för avhjälpande 
genom egen eller annans försorg, dock högst med 
15 % av det avtalade priset för den del av 
Säkerhetssystemet som inte kunnat tas i bruk. 
 

17. Securitas ansvarar endast för produktinformation, 
prislistor och liknande handlingar som Avtalet och 
därtill fogade bilagor uttryckligen omfattar. 
 
Ersättning, m m 
 

18. Vill Kunden före påbörjad installation frånträda Avtalet 
och Securitas har godkänt kundens begäran är 
Securitas berättigat till ersättning till ett belopp som 
motsvarar Securitas nedlagda kostnader, utebliven 
vinst och kapitalförlust (inklusive etablering och 
avveckling, beställt material, ritningar, projektledning 
och centraladministration), dock alltid minst 20% av 
avtalat pris. 
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19. Försenas avlämnande av Säkerhetssystem på grund 
av omständighet för vilken Securitas ej ansvarar, äger 
Securitas rätt till tidsförlängning och ersättning för de 
merkostnader som föranletts av förseningen.’ 
 
 
------------- 


