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Beskrivelse Serviceavtale 2017 

Heldigvis er vi ikke alle like, og det er heller ikke de monterte låser. En inngangsdør 

til en trapp, vil for eksempel trenger betydelig oftere service enn en bakdør i en fabrikk. Vi 

kan utføre våre servicearbeider oftere eller sjeldnere, alt etter avtale. Det utarbeides en skriftlig 

tilstandsrapport, og vi tilbyr beredskap for alle de virksomhetskritiske områder. 

Service på mekanisk lås 

En standard tjenesten inkluderer 2-servicebesøk per år der alle låsesylindere i låssystemet 

blir kontrollert. Ved servicebesøket vil serviceteknikeren: teste, smøre og kontrollerer funksjon 

på bla. alt av sylindrene og låskasser. Hvis det oppdages feil under kontrollen, vil de blir 

rapportert, slik at dette kan bli reparert i tide. Dette maksimerer sikkerhet og redusere 

driftskostnadene. Det kan også være et behov for endringer eller justeringer i systemet, og 

eventuelt oppdatering av deres låse plan. I tillegg vurderer vi alle endringer i forhold til de 

personer som i selskapet som har rett til å bestille nøklene i systemet. 

Service på automatikk 

En standard tjenesten inkluderer 2-servicebesøk per år der all dør automatikk i deres bygg blir 

kontrollert. Ved servicebesøket vil serviceteknikeren: teste, smøre og kontrollerer alle funksjoner 

til automatikken, eventuelt utføres justering og programmering på nytt. Hvis det oppdages feil 

under kontrollen, vil disse blir rapportert, slik at de kan bli reparert i tide. Eventuelle 

større/alvorlige feil og mangler vil bli utbedres omgående av oss pr time og med godt 

materiell/utstyr. Utbedringer utover dette utføres etter avtale med dere. Viser for øvrig til 

prisliste. 

Tilstandsrapport 

Noen ganger kan det være nødvendig å dokumentere at det finnes betjente låser og 

sikkerhetsenheter på en vanlig intervall. Derfor tilbyr vi å gi en skriftlig statusrapport i forkant 

av hver serviceavtale. Denne rapporten kan inneholde eventuelle oppdagede feil og mangler 

der denne kommer med mulige forslag til utbedringer. Rapport vil dokumentere eventuelle 

feil, mangler eller skader, som avdekkes på de kontrollerte komponentene. Ved alvorlige 

feil/mangler vil dette omgående bli telefonisk/elektronisk bli rapportert til dere, slik at vi kan 

få avklart om dette skal utbedres av oss, etter utarbeidelse av rapporten eller ved pågående 

servicer. 

Reaksjonstid 

Signert serviceavtaletagere prioriteres av oss og vi bestreber oss i å reparere skaden / mangler 

på den samme dag eller senest neste virkedag - hvis skaden/problemet er rapporter etter 

k1.14 vil dette bli prioritert morgenen påfølgende dag. Reparasjoner som krever ytterligere 

bestillinger materiell/utstyr utføres så snart som deler ankommer vårt lager. 
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HUSK! 

Vi anbefaler at: 

- dører på rømningsvei skal bli sjekket minimum 2 ganger per år 

- Ytterdører med mekanisk lås skal bli sjekket minimum 1 gang per år 

 

 

 

Våre standard priser: 

Arbeids priser: 

Timesarbeider mekanisk/el-mekanisk    650,- 

Sliping av nøkler standardprofiler:      75,- 

Sliping av system nøkler      250,- 

Utkjøring sone 1:       150,- 

Utkjøring sone 2: (timespris + 5kr pr km)   600,- 

Utrykning (etter arbeidstid/helg samt helligdager)           1000,- 

Verkstedmateriell faktureres i henhold til med godt forbruk.  

 

Alle priser er eks mva. 
 
 

 

Ansvarlig utførende for: 
 

VELO Lås og Beslag A/S 

 

 

 

Dere er hjertelig velkommen til oss som prioritert Kunde, og ser frem til vårt samarbeide for alle 

deres bygg og eiendommer i de kommende årene. Vi takker for tilliten. 


