ABONNEMENTSBETINGELSER FOR
MOBILE CONNECTIVITY - Version 
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Om
Mobile Connectivity sikrer alarmsystemet adgang til en hurtig og sikker kommunikation mellem VBox og 9HULVXUH
A/S’ server. Servicen inkluderer alle signaler, som sendes fra VBox via GSM-nettet i forbindelse med
alarm-systemets afsendelse af signaler og anden information. 9HULVXUH $6
9(5
tester
med jævnligt mel-lemrum kommunikationen mellem VBox og 9(5 V server. Hvis testen viser, at der
ikke er forbindelse til VBox, får kunden besked herom.
Disse abonnementsbetingelser gælder (i tillæg til brugerbetingelser for Verisure IQ og 9(5 V almindelige betingelser) for aftalen mellem 9(5 og kunden om ydelsen beskrevet i punkt 1.1 (”Servicen”).
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Ejendomsret
2.1 Det af9(5 leverede SIM-kort er 9(5 V ejendom og skal tilbageleveres ved abonnementsophør.
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Driftsbetingelser
Servicen forudsætter, at der er GSM-dækning på installationsadressen, ligesom VBox skal være udstyret med et
GSM-modul og et aktiveret SIM-kort.
9(5 anbefaler, at VBox også tilsluttes via bredbånd (Ethernet) som ekstra sikring af kommunikationen fra VBox
til 9(5 V server.
Det af 9(5 leverede SIM-kort må alene anvendes i VBox og til det med Servicen tilsigtede formål.
Kundens ansvar
.XQGHQ HU DQVYDUOLJ IRU DW NRQWUROOHUH DW *60G NQLQJ HU WLOJ QJHOLJ Sn LQVWDOODWLRQVDGUHVVHQ ' NQLQJ YLO
YDULHUH DIK QJLJW DI GHQ Q¡MDJWLJH SODFHULQJ KYLONH PDWHULDOHU KXVHW HU E\JJHW PY ' NQLQJ NDQ Y UH
EHJU QVHW og tilgængeligheden af nødvendige netværk kan variere og ændre sig over tid. Hvis adgangen
til bredbånd eller adgang til GSM-netværket ophører med at eksistere, har 9(5 ingen mulighed for,
eller pligt til, at levere tjenesten.
Ansvarsbegrænsning
9(5 kan ikke garantere, at signalerne fra systemet altid vil nå frem til 9(5 V server. GSM- eller
LQWHUQHWVLJQDOHUNDQIUDWLGWLODQGHQY UHEHJU QVHWHOOHUSnYLUNHWDIGULIWIRUVW\UUHOVHU9(5KDULNNHPXOLJKHG
IRUHOOHUSOLJWWLONRQVWDQWDWRYHUYnJHVLJQDOWUDQVPLVVLRQHQ
Hvis systemet eller tjenesten ikke fungerer som lovet, vil 9(5 hurtigst muligt afhjælpe manglen.
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