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4. KONTAKTPERSONER 

(Kontaktpersoner med rätt att meddela instruktionsförändringar, beställa tjänster och beslut om larmets funktion och avtalsfrågor) 
Första kontaktperson  
      

 

E-post 
      

 Telefonnummer 1 (inkl riktnr) 
      

 

Telefonnummer 2 (inkl riktnr) 
      
 

Telefonnummer 3 (inkl riktnr) 
      
 Andra kontaktperson  

      

 

E-post 
      

 Telefonnummer 1 (inkl riktnr) 
      

 

Telefonnummer 2 (inkl riktnr) 
      

Telefonnummer 3 (inkl riktnr) 
      

Tredje kontaktperson 
      

 

E-post 
      

 Telefonnummer 1 (inkl riktnr) 
      

 

Telefonnummer 2 (inkl riktnr) 
      
 

Telefonnummer 3 (inkl riktnr) 
      
  

  

Larminstallatör 
North Tracker AB 

: 

 1. KUNDUPPGIFTER/FAKTURERINGSADRESS 
(Juridisk person som är vår avtalspart) 
Namn 
      

Personnummer 
      

Postadress 
      

Postnummer 
      

Ort 
      

E-post 
      

 Telefon (inkl. riktnr) 
      

 

2. GPS-TRACKER 

 
 
 
 
 

IMEI (15 siffror, står på Trackern) 
      

 

 
3. LARMABONNEMANG 

 Bindningstid 12 månader     

Månadspremie per positioneringslarmlarm  105 kr  

Startavgift/ Uppläggningsavgift 300 kr  

Tjänster                                                                                                                                                             Tillval 

Larmövervakning dygnet runt ingår Tillägg på månadspremie enligt nedan: 

Kontaktpersoner max 3 st ingår  50 kr per extra kontaktperson 

Gemensam behörighetskod ingår  25 kr per extra behörighetskod 

Utryckningsberedskap 
(endast då Nokas är åtgärdsföretag) ingår 

Då Nokas ej finns representerade 
tillkommer en avgift för utryck-
ningberedskap om 55 kr per månad 

Åtgärdsinstruktion standard ingår  



 

 
 
 
5. BEHÖRIGHETSKOD 

(Är valfria, kan vara gemensamma för samtliga användare, behörighetskod ska uppges vid all kontakt med larmcentralen) 

   Vi har valt gemensam behörighetskod för alla användare 
Gemensam behörighetskod 
      

   

6. ÅTGÄRDSINSTRUKTIONER 
(Standardinstruktioner för varje typ av larmbesked) 

LARMTYP STANDARDALTERNATIV 

POSITIONERINGSLARM 
1. Kontaktpersoner informeras. väktare för kontroll om kunden så önskar. 
2. Vid ej svar, ingen vidare åtgärd. 
3. Polis informeras vid konstaterat brott/stöld. 

 

7. ÖVRIG INFORMATION OCH MEDDELANDEN 

Typ av larmat objekt (Vilken typ av fordon, fabrikat, namn etc): ………………………………………………………………………… 

 

Försäkringsbolag: ……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

 

Angivna priser gäller standardabonnemang och är inklusive moms (f n 25%), för företag tillkommer moms (f n 25%). Avtalsperioden 
börjar den dag anläggningen ansluts till Nokas. Avtalets fasta bindningstid är enligt vald abonnemangsform och därefter förlängs 
avtalsperioden löpande med 3 månader i taget. Uppsägning skall vara skriftlig. För abonnemang med bindningstid skall uppsägning 
ske senast 3 månader före avtalsperiodens utgång. För obundet abonnemang är uppsägningstiden 1 månad. Månadspremier 
faktureras årsvis i förskott om inget annat överenskommits. I övrigt gäller Nokas allmänna bestämmelser daterade 2015-09-01. 
Övriga tilläggstjänster debiteras enligt gällande prislista. 
 

Jag bekräftar härmed att jag har tagit del av Nokas allmänna avtalsvillkor daterade 2015-09-01 (se folder Information om Larma-
bonnemang & avtal) och att dessa äger tillämpning på vårt avtalsförhållande. 
 
 
      

Ort och datum  Namnteckning  Namnförtydligande 
 

Uppgifter lämnade här registreras i en databas, där Nokas garanterar att uppgifterna sköts enligt personuppgiftslagen, PuL. 

     
 

Kontaktuppgifter 
Larmcentralens kundtjänst 010-210 94 00 
Växel                      010-210 95 00 
Fax kundtjänst         08-619 50 69 
Larmcentral          010-210 90 00 
 
 

 
kund.larmcentral.se@nokas.com    |    www.nokas.se 

 

Kom ihåg att ta kopia på 
beställningen innan den 
skickas in! 

Nokas Security AB  
Box 30177, 104 25 Stockholm 
Besök: Västberga allé 11 
 

Besök: August Barks gata 23 B 
 Göteborg 
 


