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Särskilda Bestämmelser för Bevakning
1. Avtalets omfattning

4. Skyltar

a. Dessa Särskilda Bestämmelser för Bevakning är en integrerad del
av Avtalet mellan AVARN Security Solutions AB och/eller AVARN
Security Services AB (nedan ”AVARN”) och Kunden och är tillämpliga
för tjänsten Bevakning på sätt beskrivet i Tjänstebeskrivningen.

a. AVARN ska i samråd med Kunden bestämma utplacering av
skyltar och dekaler vid det bevakade området. Antalet skyltar beslutas
av AVARN.

b. Vid motstridigheter äger dessa Särskilda Bestämmelser företräde
framför AVARN:s Allmänna Bestämmelser.
c. Definierade begrepp i AVARN:s Allmänna Bestämmelser ska ha
samma betydelse i dessa Särskilda Bestämmelser.
2. Instruktioner
a. AVARN upprättar tillsammans med Kunden instruktioner för
bevakningspersonalen i enlighet med Tjänstebeskrivningen.
b. Bevakningspersonalen får inte ta emot uppdrag eller andra instruktioner direkt från Kunden.
3. Nycklar, lokaler och inventarier
a. Kunden tillhandahåller för tjänstens utförande nycklar, passerkort,
koder eller motsvarande, samt – där så avtalats – teknisk utrustning
som exempelvis dator, skrivare, telefon eller liknande. Kunden
tillhandahåller för egen kostnad en för tjänstens utförande anpassad
lokal. Kunden svarar för nödvändiga lösa inventarier som exempelvis
ändamålsenliga stolar, bord samt fast och lös belysning. Vid byte av
lokal – som inte föranletts av AVARN – ska samtliga uppkommande
kostnader med anledning därav bäras av Kunden.

b. För skyltar därutöver debiteras Kunden enligt prislista.
5. Avtalets upphörande
Om AVARN:s underlag för bevakningstjänsten minskar väsentligt
inom det geografiska område där bevakningsuppdrag enligt detta
avtal ska utföras, äger AVARN rätt att säga upp avtalet till upphörande till det månadsskifte som inträffar närmast efter en månad
från uppsägningen.
6. Befrielse från förpliktelser avseende avvikelse av rondavtal
Antalet bevakningsronder samt omfattningen därav kan vid enstaka
tillfällen avvika från vad som avtalats beroende på oförutsedda
händelser under pågående bevakningsrond, p.g.a. brott, trafikolycka
eller liknande yttre omständighet som AVARN saknar möjlighet att
förutse eller påverka.

b. Passerkort, koder eller motsvarande inpasseringsinstrument ska
hanteras och förvaras i enlighet med av AVARN fastställda rutiner.
Vid upphörande av Avtalet äger AVARN rätt att kassera nycklar om
annat inte avtalas.
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