
Kontraktsnr.:  
Generelle kontraktsvilkår nr.: 1.12 og særvilkår 1.1

Erstatter kontrakt av/eller iht. kontraktsnr.:    NY Markedskode:

Telefonnummer: +4722230100 Org. nummer:985 413 320 

Faktura kunde nr: Ansv./tilhører avd:  9510 - Retail & SME

Lokasjonsnavn/adresse: Kundenr: Ref. kunde:
Vibeke Thiblin 

Stavangergata 32, 0467 Oslo Lokasjonsnr: Ref. Securitas AS: Nils Henning Høifødt

Kontrakten 
gjelder følgende 
spesifiserte 
produkter 
og/eller 
tjenester:

Særsk. vilkår 
nr:  

Oppstartsdagen
(gjelder fra 
dato) /Antall
(dd-mm-åååå)

Gjelder til 
dato/varighet/e
nhetspris

Avgiftsfritt 
beløp

Avgiftspliktig 
beløp

Securitas 
Kameraovevåkn
ing Etter avtale Min 60 mndr kr 714,-

KONTRAKSFORMULAR
Sagene IF 

Vibeke Thiblin 

985 413 320 



Kontrakten 
omhandler 
kameraovervåkni
ng i Sagene IF 
sine lokaler.
Kameraovervåkni
ngs anlegget har 
følgende 
komponenter:

Lagringse
nhet. 1stk 
Honeywell 
NVR, 
H.265/H.2
64, PoE, 
2TB   
lagringska
pasitet

Domekam
era. 2 stk 
Honeywell 
5MP 
Network 
Domekam
era 
(innendør
s og 
utendørs 
kamera)

1 stk Dell 
P2419H 
24" 
skjerm

Leie av 
anlegget 
gjennom 
hele 
perioden

Komplett 
installasjo
n ihht. 
forbehold

Lisenser 
er 
inkludert

Fullservice
avtale 
med deler 
gjennom 
hele 
leieperiod
en



Oppstartkostnad
er

Enhetspris Kr 2 500,-

Avtalen 
inkluderer 
installasjon av 
alarmanlegg, 
fullservice inkl. 
deler utført på 
dagtid ukedager 
og leie av 
Securitas Kamera
anlegg. 
Årskontroll etter 
regning. 

Fullservice 
dekker ikke feil 
som skyldes 
feilbruk, 
skadeverk, 
lynnedslag, 
brann, tyveri eller 
lignende. 

Ved behov for 
ytterligere 
kamera vil 
månedspris øke.

Merk at før 
installasjon må 
det finnes 
1 stk 230v stikk i 
nærheten av 
sentral apparat. 
Dersom dette 
ikke er klart før 
installasjon 
påbegynnes vil 
dette kunne 
medføre 
tilleggsfakturerin
g.   

For nærmere 
informasjon og 
detaljer se 
Securitas 
generelle 
kontraktsvilkår 
(vedlegg 1) og 
Securitas 
databehandleravt
ale (vedlegg 2).



Sum avgiftsfrie og avgiftspliktige beløp
pr. måned. Faktureres forskuddsvis pr. 
kvartal.

Alle beløp er ekskl. mva. og 
faktureringsgebyr.

Totalt pr. måned  Kr 714,-

Spesielle anmerkninger: Kameraene monteres på forside og bakside 
av lokalet. 

Vedlegg som følger denne kontrakten: Vedlegg 1: Securitas generelle kontraktsvilkår

Vedlegg 2: Securitas databehandleravtale 

I henhold til våre generelle salgsbetingelser forbeholder Securitas AS salgspant i det solgte, inntil varene er fullt betalt, jf. 
Pantelovens §§ 3-14, til 3-22. Ved bekreftelse av dette dokument aksepteres det at Securitas AS har salgspant i leverte 
varer inntil salgssummen med tillegg av renter og omkostninger er betalt. Aksept anses ikke som betaling før den er 
innfridd i sin helhet. Det tas forbehold om prisregulering i forbindelse med tariffoppgjør. Ved underskrift av dette 
dokument aksepteres generelle og særskilte vilkår.

Kundenavn:
(trykte bokstaver)

Vibeke Thiblin Sagene IF 
dagligleder@sageneif.com 

Securitas navn:
(trykte bokstaver)

Nils Henning Høifødt 
Account Manager 

Sted og Dato: Oslo  Sted og Dato: Oslo  

Databehandleravtale
Denne DATABEHANDLERAVTALEN (se vedlegg 2) er inngått i dag  mellom Sagene IF , et selskap som er registrert i henhold til
norsk lov og som har sitt registrerte forretningskontor i Norge (Sagene IF ), med følgende selskapsinformasjon:

Kunde: Sagene IF 

Postadresse: Stavangergata 32, 0467 Oslo Land:  Norge



Kontaktperson
Vibeke Thiblin 

Epost:
dagligleder@sageneif.com 

Telefon: 
+4722230100 

Det kan komme frem personopplysninger på faktura fra Securitas, ønsker du å reservere deg mot dette? Svar Ja i ett av 
alternativene under:

Vi Sagene IF  godtar ikke personopplysninger på faktura 
fra Securitas

Bekreftet Vi Sagene IF godtar personopplysninger på faktura fra 
Securitas

Har behandlingsansvarlig ett personvernombud i sin virksomhet? i så tilfelle, angi kontakt informasjon her:

Vibeke Thiblin , dagligleder@sageneif.com 

og SECURITAS AS, Bøkkerveien 5, 0579 Oslo, et selskap som er registrert i henhold til norsk lov («Securitas»). Hver for seg 
omtalt som Part, og i fellesskap omtalt som Partene i vedlegg 2. 


