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ABONNEMANG 
Kontrakt för CobraConnex PRO och BAS tjänster  

 
Detta kontrakt (3 sidor) skall ifyllas och skrivas under med namnteckning, samtidigt som GPS enheten monteras i fordonet. 
Kontraktet mailas snarast via epost info@m-sjoberg-ab.se till Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB för registrering. Originalet 
skickas dessutom med brev till Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB, Råsundavägen 79, 169 57 SOLNA. Dröjsmål med att maila 
detta kontrakt medför att CobraConnex systemet inte är i drift förrän kontraktet är mottaget och vi har registrerat kontraktet 
i CobraConnex systemets databas. 
 
 

ABONNEMANGSNUMMER 
 
Kontraktsnummer       Kundnummer  

          

 
Kontraktsnummer och Kundnummer ifylls av M.Sjöberg AB vid registreringen av detta abonnemang. 
 
 

ABONNEMANGSTECKNARENS UPPGIFTER 
 
Fordonets registreringsnummer 

        

 
Företagsnamn 

                              

 
Förnamn  

                              

 
Efternamn 

                              

 
Adress 

                              

 
Adress 

                              

 
Postnummer 

     

 
Ort 

                              

 
Organisationsnummer/Personnummer 

      -     
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1:a mottagare – Mobiltelefonnummer (obligatoriskt): till detta nummer skickas ett SMS när systemet startas 
upp av kundtjänst. Koder och lösenord (gäller endast PRO abonnemang) i SMS meddelandet används för 
access till personlig webbsida, talsvarfunktion och till nödbrytningsfjärrkontrollen med 5 knappar.  

                              

 
2:a mottagare – Telefonnummer Mobil eller Fast 

                              

 
3:e mottagare – Telefonnummer Mobil eller Fast 

                              

 
4:e mottagare – Faxnummer 

                              

 
5:e mottagare – E-postadress 

                              

 

OBS: För att larmcentralen skall kunna kontakta fordonsägaren eller fordonsanvändaren i händelse av larm, krävs att ett 
mobiltelefonnummer till fordonsanvändaren/fordonsägaren anges i kontraktet. Detta telefonnummer skall kunna nås dygnet 
runt. Detta telefonnummer kan, när systemet är i drift, när som helst ändras enligt beskrivningen i användarmanualen. Om 
ett speciellt säkerhetsföretag hanterar detta kan det anges på sista sidan i detta kontrakt. 
 
 
FORDONSANVÄNDARENS UPPGIFTER 
(ifylls endast om uppgifterna skiljer sig från abonnemangstecknarens uppgifter) 
 
Förnamn  

                              

 
Efternamn 

                              

 
1° mottagare – Mobiltelefonnummer (obligatoriskt) Se information ovan. 

                              

 
2° mottagare – Telefonnummer Mobil eller Fast 

                              

 
3° mottagare – Telefonnummer Mobil eller Fast 

                              

 
4° mottagare – Faxnummer 

                              

 
5° mottagare – E-postadress 
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UPPGIFTER TILL LARMCENTRALEN  
 
Det är obligatoriskt att ange två personliga frågor med tillhörande svar. Dessa två frågor kommer att ställas till er när 
larmcentralen kontaktar er i händelse av stöld. Detta är nödvändigt av säkerhetsskäl för att larmoperatören skall kunna 
verifiera personen som kontaktar larmcentralen. 
 
Fråga 1: 

                              

 
Svar 1: 

                              

 
Fråga 2: 

                              

 
Svar 2: 

                              

 
 
OM ANNAN ÄN FORDONETS ANVÄNDARE/ÄGARE SKALL BEKRÄFTA/HANTERA LARM SOM 
INKOMMIT TILL LARMCENTRALEN ANGES DETTA HÄR 
 
Företagsnamn  
 
 
Kontaktperson 
 
 
Telefonnummer 
 
 
TYP AV ABONNEMANG 
 
CobraConnex 2113  Abonnemang BAS (RESCUE) (Inga SMS trafikkostnader debiteras) 
 
CobraConnex 2112  Abonnemang PRO (SMS trafikkostnader debiteras extra) 
 
 
Abonnemanget gäller i 12 månader. Fakturering sker enligt gällande tariff. 
 
I årskostnaden för abonnemanget ingår sökning och säkring av larmat objekt (med säkring menas att objektet står stilla). 
Åtgärder utöver sökning och säkring debiteras enligt larmcentralens standardtariff (t.ex. återtagande av objekt, utryckning, 
etc.) 
 
Faktura skickas till ovan angiven fordonsägare när detta avtal inkommit till:  
 
Ingeniörsfirman M.Sjöberg AB, Råsundavägen 79, 169 57  SOLNA 
Tel: 08-51494930, Fax: 08-51494939, Epost: info@m-sjoberg-ab.se 
 
 
Namnteckning ………….. ………………………………………………………………………….. 
 
 
Namnförtydligande ………….. ……………………………………………………………………… 
 
 
Datum ………………………………….. 

                         

                         

                         


