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Vilkår ved køb af nøgleboks

Generelt
Nøgleboks bestilles via Beredskab Østs hjemmeside: 
beros.dk/download_aba.asp og skal afhentes hos Be-
redskab Øst på Gladsaxe Brandstation, Vandtårnsvej 
59, 2860 Søborg.

Ved bestilling af nøgleboks er den forventede leve-
ringstid 10 hverdage.

Fakturering foretages elektronisk. Derfor skal der ved 
bestilling oplyses CVR/SE-nr. og/eller EAN-nr.

Fakturering sker umiddelbart efter, at nøgleboksen er 
afhentet.

Beredskab Øst opsætter ikke nøglebokse.

Anlægsejer
Anlægsejer afholder alle udgifter i forbindelse med 
køb og montering og anlægsejer, eller dennes leve-
randør, er ansvarlig for at opsætte nøgleboks efter 
forskrifterne.

Anlægsejer, eller dennes leverandør, er ansvarlig for 
at bestille nøgleboks i korrekt størrelse, så nøgler til 
hele det ABA-overvågede område kan være i nøgle-
boksen. 

Anlægsejer er selv ansvarlig for skader på nøglebok-
se, herunder opbrud af nøglebokse, tyveri af nøgler, 
omstilling af låse m.v. Dækning sker i henhold til egne 
forsikringsbetingelser.

Anlægsejer er forpligtet til at kontakte Beredskab 
Øst, hvis der foretages ændringer i nøglesystemet til 
det ABA-overvågede område.

Nøglebokstyper
Der kan vælges mellem følgende nøglebokstyper:
• Nøgleboks m/overvågning og Ruko Cliq cylinder
• Nøglerør m/overvågning og Ruko Cliq cylinder 

Det anbefales, at nøgleboksen altid forsynes med sa-
botagealarm.

Det er kun Beredskab Øst, der har adgang til nøgle-
boks via elektronisk nøglesystem Ruko Cliq (se data-
blad for godkendelser m.m.).

Se i øvrigt krav til nøglebokse og montering på føl-
gende link hos Forsikring & Pension: https://www.
sikringsguiden.dk/publikationer/sikringskataloget/
sikringskatalog-kapitel-12/

Nøgler
Nøgler til hele det ABA-overvågede område skal 
fremskaffes af anlægsejer eller dennes leverandør og 
lægges i nøgleboksen, inden ABA-anlæg kan sættes 
i drift.

Returnering
I særlige tilfælde, og kun efter konkret aftale, kan 
nøglebokse/nøglerør returneres mod et gebyr på 500 
kr. Blanket til anmodning om returnering findes her: 
beros.dk/downloads/noegleboks_retur.pdf

Priser
De aktuelle priser fremgår af nøgleboksens datablad, 
som kan ses via bestillingssiden.

Alle priser for nøglebokse leveret af Beredskab Øst er 
opgivet ekskl. moms, hvor intet andet fremgår.
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