Vilkår og betingelser for serviceaftale på PABC anlæg af 1. januar 2002

Delcom tilbyder som standard tre typer service på Matra Nortel PABC systemer og tilsluttede telefon udstyr.
DIS – Delcom Indleverings Service
Service aftalen omfatter fejlramte komponenter der indleveres eller fremsendes til Delcom A/S i Bagsværd. Reparation vil
herefter blive udført på værksted, eller hvis nødvendigt videresendt til producent for reparation. Delcom tilbagesender
komponenter efter reparation. Alle yderligere service og vedligeholdelses opgaver ydes efter regning.
DBS – Delcom Basis Service / 4 eller 8 timer
Serviceaftalen omfatter fejlretning via modem eller hos kunden inklusive reservedele, arbejdsløn samt kørsel. Fejlretning
indenfor normal arbejdstid, påbegyndt indenfor 4 eller 8 arbejdstimer fra fejlmelding. Telefon support til kundens systemansvarlige
DSS – Delcom Standard Service / 4 eller 8 timer
Serviceaftalen omfatter fejlretning via modem eller hos kunden inklusive reservedele, arbejdsløn samt kørsel. Fejlretning
indenfor normal arbejdstid, påbegyndt indenfor 4 eller 8 arbejdstimer fra fejlmelding. Telefon support til kundens systemansvarlige. Mindre systemændringer via modem. Efteruddannelse af ny systemansvarlig samt medarbejdere i omstilling. Løbende software opgradering på PABC, ekskl. eventuel nødvendig hardware opgradering.
1. Serviceaftalen omfatter
Udbedring af fejl på systemet, herunder nødvendig udskiftning eller
reparation af defekte dele på det i aftalen specificeret udstyr.
Udbedring af fejl påbegyndes indenfor normal arbejdstid mandag –
torsdag 7.30 – 16.00 og fredag 7.30 - 15.00, med den i aftalen specificeret tilkalde tid.
2. Serviceaftalen omfatter ikke
Fejl eller skader som er opstået som følge af lyn, brand, vandskade,
overspænding, eller manglende overholdelse af de regler der er specificeret for drift miljø.
Fejl eller drift forstyrrelser, som er opstået på grund af drift forstyrrelser, eller ændringer hos teleudbyder.
Fejl eller drift forstyrrelser, som er opstået på grund af tilsluttet udstyr,
der ikke er omfattet af serviceaftalen.
Fejl eller drift forstyrrelser, som er opstået på grund af misbrug eller
betjeningsfejl.
System ændringer som er nødvendige i forbindelse med forandringer i
systemets oprindelige konfiguration.
Udskiftning af komponenter som har en begrænset levetid, herunder
bla. batterier
3. Kundens forpligtelser
Delcom skal have uhindret adgang til servicering af udstyret omfattet
af service aftalen.
I fornødent omfang må kunden medvirke ved fejludbedring.
Der må ikke foretages indgreb eller ændringer af andre end Delcom,
på udstyret omfattet af serviceaftalen.
Kunden er forpligtet til at vedligeholde det specificerede drift miljø,
for udstyr omfattet af garanti eller service aftalen.
Drift miljø for udstyr omfattet af garanti eller serviceaftalen:
Systemet er beregnet for drift i kontormiljø. Dette defineres som et
rent, tørt og vel ventileret rum. Systemet skal have en afstand på minimum 4 meter til udstyr som kopimaskiner, elektriske motorer, eller andet udstyr som producerer elektromagnetiske felter eller radiobølger
der kan påvirke systemet.
Omgivelses temperatur, +5° C til +35° C, med en temperatur svingning på maksimalt 10° C pr. time.
Luft fugtigheds område, 5% til 95% relativ ikke kondenserende, med
en svingning på maksimalt 30% pr. time.
Elforsyning: 230V ±10%, 50Hz ± 1Hz,
drift jord < 10 ohms overgangsmodstand
4. Betalingsbetingelser
Den årlige præmie er baseret på nettoprisindekset fra Danmarks Statistik, og reguleres herefter det efterfølgende år. Der kan dog i særlige
tilfælde foretages yderligere ændringer i præmien, såfremt Delcoms
omkostningsstruktur ændres.
Betaling sker helårligt forud, den 31/12, hvis intet andet er aftalt.
5. Aftalens varighed
Aftalen er gældende fra det på Servicekontrakten anførte tidspunkt, såfremt denne er underskrevet af begge parter.

Serviceaftalen er gældende i et år af gangen og kan, indenfor sin gyldighedsperiode, opsiges af begge parter med en skriftlig anbefalet fremsendt varsel på 90 dage til udgangen af en serviceperiode.
Hvis aftalen ikke opsiges fortsætter aftalen uændret i det efterfølgende
år.
6. Misligholdelse
Ved væsentlig misligholdelse af serviceaftalen, kan aftalen opsiges øjeblikkeligt varsel af begge parter.
Med væsentlig misligholdelse skal forstås gentagne forsømmelser i strid
med aftalens ordlyd. Herunder manglende overholdelse af tilkalde- og
reaktionstider, samt manglende udbedringer af væsentlige drift forstyrrelser omfattet i serviceaftalen. Samt kundens manglende rettidige betaling, hindring af adgang til anlægget samt servicering/indgreb på anlægget af andet firma eller personale.
7. Fejlmelding
Fejlmelding skal foregå til Delcoms kontor i Bagsværd på telefon
44448686 eller på fax. 44448688.
Ved fejlmelding skal følgende oplyses:
•
Kundenavn
•
Installations adresse
•
Kontaktperson
•
Telefon nummer til kontaktperson
•
Beskrivelse af driftsforstyrrelse
Ved fejlmelding foretager Delcom en registrering af fejlmelding samt
tidspunkt, og der oplyses et log nummer for fejlmelding.
8. Tilkalde- & reaktionstid
Ved tilkalde og reaktionstid forstås den tid der i henhold til servicekontrakten må gå fra et fejlkald er registreret til Delcom har påbegyndt fejlretning. Kun udbedring af driftsforstyrrelser er omfattet af den garanteret reaktionstid, dvs. at f.eks. systemændringer som normalt vil kunne
planlægges, ikke er omfattet af den garanteret reaktionstid, også selvom
disse er omfattet af servicekontrakten.
9. Force majeure
Kunden har intet krav mod Delcom som følge af skade ved jordskælv,
andre naturforstyrrelser og krigslignende handlinger, oprør, borgerlige
uroligheder og udløsning af atomenergi eller radioaktivitet.
Delcom kan afvige de aftalte serviceydelser og reaktionstider i tilfælde
som Delcom ikke er herre over, f.eks. strejker, lockout, omfattende kabelfejl, langvarigt strømsvigt, induceret overspænding, konstateret principfejl hos udbyder, eller ekstreme vejrforhold.

