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BAGGRUND OG FORTOLKNING
Dansikring Direct A/S (”DSD”) opkræver i henhold til pkt. 3.2 i DSD’s almindelige betingelser (”Almindelige
Betingelser”) et installationsgebyr hos Kunden for installation af Systemet. Installationsgebyret faktureres som udgangspunkt af DSD i umiddelbar forlængelse af installationen af Systemet på sikringsadressen.
DSD tilbyder dog, at installationsgebyret afdrages af Kunden over en periode på 60 måneder, jf. dog pkt. 2 nedenfor.
Dette Tillæg A udgør et supplement til de Almindelige Betingelser for Kunder, der har valgt at få installationsgebyret finansieret hos DSD.
De Almindelige betingelser er gældende mellem Kunden og DSD, men vilkårene i dette Tillæg A går forud herfor.
Begreber defineret i de Almindelige Betingelser har samme betydning i dette Tillæg A.
TILLÆGSVILKÅR
Installationsgebyret afdrages løbende af Kunden over 60 måneder, således at afdragene fordeles jævnt over perioden,
se dog punkt 2.2 og 2.3 nedenfor. De enkelte afdrag faktureres af DSD og forfalder til betaling sammen med vederlaget for Kundens Abonnement.
Opsiger Kunden sit Abonnement, inden det fulde installationsgebyr er betalt til DSD (altså inden 60 måneder),
forfalder samtlige endnu ikke erlagte og/eller forfaldne afdrag straks til betaling. Den del af installationsgebyret, der
endnu ikke er afdraget på tidspunktet for opsigelsen, forfalder således til betaling som én samlet betaling i forbindelse med Kundens opsigelse.
Hvis Kunden væsentligt misligholder sine forpligtelser (se nærmere herom i de Almindelige Betingelser), omfatter
DSD’s ret til at kræve ikke-forfaldne ydelser betalt i henhold til de Almindelige Betingelser tillige samtlige endnu
ikke erlagte/forfaldne afdrag på installationsgebyret. Ligeledes anses væsentlige eller gentagne tilfælde af manglende rettidig betaling af afdrag på installationsgebyret, som en væsentlig misligholdelse af aftaleforholdet med DSD.

Dansikring Direct A/S, Carlsensvej 8, 4600 Køge - Tlf. 70 24 7 365 - CVR.nr. 25019202

Side 1 af 1

