
Registreringsskjema  GSM Enhet 
Fyll ut FELT 1 og SIGNER på siste side og returner omgående. 

 

                         FYLLES UT AV KUNDE - GSM SETTES OPP ETTER SKJEMA MOTTAT SIGNERT I RETUR 

Kundenavn   

Kontaktperson / Administrator   

Mobilnummer / Administrator   

Epost / Administrator   

Montasjeadresse   

Foretrukken Operatør Telenor/Telia   

Fakturaadresse sluttbruker   

Ønsker dere å bestille tjenesten «Kopiere 
brukere» over til ny GSM ? Pris 998,- eks mva. 

  

 

                                                              FYLLES UT AV FORAAS OMRÅDESIKRING AS 

Hvilken type enhet skal GSM monteres i   

Enhetsnummer GSM Enhet   

Serienummer GSM Enhet   

Innloggingskode   

Type GSM Enhet   

Versjon GSM Enhet   

Teleoperatør   

Type M2M Abbonement   

Mobilnummer Enhet   

SIM-kortnummer   

Dato aktivert   

Skal gammel enhet sies opp ? 
 

 

 

 

 

 

GSM info klistres her 

: 



Generelle avtalevilkår GSM  

  

  

1. Virkeområde og avtaleparter  

  

Disse generelle vilkårene gjelder for GSM baserte tjenester for M2M ( Machine To Machine)  

Avtaleparter er Foraas Områdesikring AS ( Heretter FO) og den som er registrert som kunde hos FO, uavhengig av om andre er 

registrert som betaler eller som bruker(e) av tjenesten. Avtalen løper inntil den sies opp eller heves av en av avtalepartene.  

Kunden plikter å gjøre vilkårene kjent for andre som er gitt tilgang til tjenestene av kunden.   

Vilkårene omfatter også dennes bruk. Kunden plikter å informere eventuelle brukere som er gitt tilgang til tjenestene om at 

opplysninger om bruk av tjenestene vil kunne bli utlevert til kunden.  

  

Hvis en kunde tar i bruk FO sine tjenester uten at det er inngått uttrykkelig muntlig eller skriftlig avtale om dette, anses 

vedkommende å ha akseptert FO generelle vilkår og eventuelle spesielle vilkår for den aktuelle tjenesten.  

  

2. Kundens opplysningsplikt  

  

Når avtalen blir inngått, skal administrator av tjenesten oppi navn, telefon nummer og epost adresse.   

Juridiske personer som bedrifter og sammenslutninger som inngår avtale på vegne av et kollektiv av kunder, skal oppgi navn, 

organisasjonsnummer eller kontaktperson. Det skal også opplyses om telefonnummer eller annen kontakt-, post-/e-post og 

fakturadresse for den som skal betale abonnementet til FO.  

  

Dersom andre enn kunden selv regelmessig skal være bruker, plikter kunden å opplyse om korrekt brukerinformasjon som 

navn og telefonnummer.  

Kunden skal snarest mulig melde adresseendring, herunder endring i elektroniske kontaktadresser og andre endringer av 

betydning, primært på epost : gsm@foraas.no  

  

Kunden er ansvarlig for eventuelt gjenåpningsgebyr og andre kostnader knyttet til manglende endringsmelding eller andre forhold 

som nødvendiggjør stenging av abonnement.  

  

3. Kredittvurdering  

  

Når avtaleforholdet forutsetter at FO skal yte kunden kreditt, har FO rett til å foreta en kredittvurdering av kunden.  

  

  

4. Priser   

  

Priser for årlig kostnad er pr 01.01.2021 kr 3180,- eks mva. Dette gjelder standard abonnement med GSM oppringing. Tillegg for 

bruk av data, SMS eller andre tjenester. Endring av årlig kostnad varsles skriftlig minimum med en måneds varsel.  

  

  

5. Betaling  

  

Årlige kostnader for GSM styringsenheter faktureres i januar måned for inneværende år. Dette 

inkluderer SIM kort abonnement M2M og leie webside for administrering.   

GSM styringsenheter bruker oppringing som primær kontakt måte. SMS koder skal brukes kun ved nødstilfeller. Tjenesten er ikke 

beregnet til å bruke data eller SMS om ikke annet er spesifisert. Ved behov for SMS eller data kan FO tilby annet abonnement som 

er tilpasset denne type bruk da til egen gjeldende priser.  

Bruk som ikke er inkludert i en fast pris slik som SMS og Mobildata, faktureres etterskuddsvis på medgått mengde og bruk.  

 

6. Behandling av personopplysninger  

 

FO behandler personopplysninger i tråd med den til enhver tid gjeldende lov- og forskriftsregulering og i henhold til eventuelle 

vedtak fattet av offentlige myndigheter. Foraas kan kontakte kunde/bruker via SMS tjeneste og annen digital kommunikasjon for 

relevant informasjon. 

 

 

  

7. Endringer i tjenester, priser og vilkår  

 

FO har rett til å foreta endringer i tjenester, herunder opphør av tjenesten. Likeså kan FO gjøre endringer i priser og i vilkår. FO skal 

varsle kunden på hensiktsmessig måte, og senest en måned før endringen trer i kraft.  

Ved endring i tjeneste, priser og vilkår, kan forbruker heve avtalen uten ekstra kostnader med virkning fra det tidspunktet endringen 

trer i kraft.   

Kunden bærer risikoen og har ansvaret for at utstyr og programvare sikres på betryggende måte og ikke påføres skade.   

 

 



8. Kundens ansvar for å unngå misbruk

Kunden skal sørge for at utstyr/ kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme som benyttes for tilgang til 

tjenestene ivaretas på en betryggende måte og oppbevares og benyttes på en slik måte at uvedkommende ikke får tilgang til dem. 

Kunden skal ta alle rimelige forholdsregler for å begrense risikoen for at uvedkommende kan misbruke eller på annen måte få 

uberettiget tilgang til utstyr som benyttes for tilgang til tjenestene.   

Ved kjennskap til eller mistanke om at utstyr/kort, koder, brukernavn, passord eller annen sikkerhetsmekanisme er tapt eller at 

uvedkommende uberettiget har tilegnet seg dette, plikter kunden å iverksette tiltak for dette selv straks å melde dette til FO, samt 

straks å gjøre nødvendige endringer i de nevnte sikkerhetsmekanismene. Selv om et abonnement er sperret, vil det påløpe 

abonnementsavgift så lenge abonnementet ikke er oppsagt skriftlig til gsm@foraas.no  

9. Feilmelding

Feil eller mangler ved avtalte tjenester som skyldes forhold som ligger innenfor FO ansvarsområde, skal uten ugrunnet opphold 

meldes FO eller valgt leverandør av styringsenheten. Kontaktinfo opplyses ved overlevering.  

Før kunden melder feil til FO må kunden undersøke om feilen skyldes kundens eget utstyr.  

Hvis kunden melder om feil som ligger utenfor FO ansvarsområde og kunden burde ha forstått dette, kan FO kreve dekket de 

omkostninger som er forbundet med feilsøking.  

Kunden mister sin rett til å gjøre en feil eller mangel gjeldende dersom kunden ikke gir FO melding om dette innen rimelig tid etter 

at kunden oppdaget eller burde ha oppdaget det.  

10. Oppsigelse

Kunden kan si opp avtaleforholdet med en måneds varsel. Oppsigelsesfristen regnes fra den første dagen i den påfølgende 

måneden etter oppsigelsen.  

Kunden kan med øyeblikkelig virkning heve avtalen ved vesentlig mislighold fra Foraas sin side.  

Jeg har lest og fortstått vedlagte brukeravtale for GSM 

Sted ____________________    Dato __________________    Signatur ________________________________ 
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