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med TrioVing)
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forhandler:

Fullmaktsavtale - 

mekaniske systemer
For kodeopplysning på sylindere og nøkler

Dette fullmaktskjema gjelder kun for låssystemtype FLEX (SN2)

Mellom ovenstående systemeier og TrioVing-lisensiert forhandler er følgende avtale inngått:
Denne avtale kan ikke overføres til en annen part. Avtalen kan kun endres etter skriftlig overenskomst  
mellom partene og etter melding til TrioVing a.s.  
Vi har lest og forstått avtalens innhold som står på side 2:

Signatur:

Systemeier:

Signatur:

Systemnummer:

Side 1

(Organisasjons.nr.)



Filing av mekaniske nøkler 
Lisensiert forhandler er ansvarlig for at filing  
av nøkler skjer i henhold til den signerte  
sikkerhetsavtalen. Ved filing av nøkler er den 
lisensierte forhandleren forpliktet til å bruke 
TrioVing a.s originale nøkkelemner.

Montering og service  
av sylindere (gjelder mek.syl.)
Ved montering og service er lisensiert  
forhandler forpliktet til å bruke kun TrioVing a.s 
originale sylinderdeler. Med montering menes 
komplettering/utvidelse av sylindere i  
eksisterende låssystem.
Med service menes justering som medfører  
demontering av sylinder og omlegging av  
systemkode på mekaniske sylindere.  

Oppsett av delinger og 
kombinasjoner
Dokumenter som er opprettet av TrioVing a.s 
og som benyttes for et låssystems funksjon og 
sikkerhet, forblir TrioVing a.s eiendom.
Oppsett av delinger og kombinasjoner til  
lisensiert forhandler som brukes for filing av  
mekaniske nøkler, eller for montering og service 
av mekaniske sylindere, må innhentes fra  
TrioVing a.s ved hvert enkelt tilfelle.
Oppsett skal etter bruk makuleres omgående, 
slik at de ikke kan brukes igjen.

Lagerhold og oppbevaring
Den lisensierte forhandleren lagerholder  
nøkkelemner og sidekodekomponenter, samt 
øvrige nødvendige deler for montering og  
service. Den lisensierte forhandleren er  
ansvarlig for å oppbevare delene slik at de  
beskyttes mot misbruk.
Ved opphør av denne avtalen er den lisensierte 
forhandleren ansvarlig for å returnere  
nøkkelemner og sylinderdeler for dette  
systemet, til TrioVing a.s. Dette skjer i  
overensstemmelse med den lisenssavtale som 
den lisensierte forhandleren har inngått med 
TrioVing a.s.

Gyldighetstid - opphør av avtale
Forutsetning for denne avtalen er at den  
lisensierte forhandleren har lisensavtale med 
TrioVing a.s, og er lisensiert for låssystemtype 
FLEX. Hvis avtale for låssystemtype FLEX  
opphører, opphører også denne avtale med 
øyeblikkelig virkning. Systemeier har da  
mulighet for å få service direkte fra TrioVing a.s 
inntil ny fullmaktsavtale er inngått med annen 
lisensiert forhandler.
Hvis noen av partene misligholder sine  
forpliktelser iht. avtalen, kan den andre  
parten med umiddelbar virkning skriftlig si opp 
avtalen.

TrioVing a.s
Postboks 424, 1402 Ski
Tlf: 69 24 52 00
www.trioving.no

Avtalen er gyldig i 3 måneder og forlenges automatisk såfremt avtalen ikke er sagt opp av noen  
av partene (3 måneders oppsigelsesfrist).

(Fullmakt til innhenting av kodeopplysning på mekaniske sylindere  
og nøkler for angitt låssystem)

Avtalen -  
mekaniske systemer

Side 2

TrioVing a.s (org.nr. 933 703 290) lagrer personopplysninger for å kunne oppfylle forpliktelsene ovenfor  
deg som kunde. Opplysningene vil bli lagret hos oss inntil du ber om at de slettes. 
Hvis du ønsker mer informasjon om hvordan vi behandler personopplysninger, kan du se 
https://www.trioving.no/no/site/trioving/meny/personvernsenter/
Hvis du har spørsmål, kan du kontakte oss på e-postadressen:  
personvern.no.openingsolutions@assaabloy.com


