ILOQ-LUKITUS
Uudessa asuinkiinteistössäsi on ILOQ-lukitus. ILOQ on maailman ensimmäinen elektroninen lukitusjärjestelmä, joka
kehittää tarvitsemansa sähköenergian avaimen työntöliikkeestä. Avaimet ja lukot toimivat siksi ilman paristoja, ja lukkosylinterien asennus voidaan tehdä ilman kaapelointia. Vahvasti salattu järjestelmä mahdollistaa joustavan ja turvallisen pääsyoikeuksien hallinnan korkeaa turvatasoa vaativissa sarjalukostokohteissa, kuten asuinkiinteistöissä. Lisätietoja ILOQ-lukituksesta löytyy osoitteesta www.iloq.com/fi.
Pääsyoikeudet huoneistoihin ja yleisiin tiloihin on ohjelmoitu avaimeen kulkutarpeen mukaan. ILOQ-avaimen käytössä
huomioitavaa on, että avain työnnetään lukkopesään rauhallisesti ja tasaisesti. Mikäli avain työnnetään lukkoon liian
nopeasti, ei lukko tällöin ehdi tunnistamaan avaimeen ohjelmoituja pääsyoikeuksia. Huolehdithan ILOQ-avaimistasi
huolellisesti, sillä ne ovat merkittävä osa asukkaan sekä koko kiinteistön asuinturvallisuutta.

LISÄAVAINTILAUKSET
Lisäavaimia voit tilata tarpeesi mukaan kiinteistösi huoltoyhtiöstä. Huoltoyhtiön yhteystiedot löydät kiinteistön ilmoitustaululta tai VAV:n kotisivuilta www.vav.fi. Lisäavaimen tilaus edellyttää huoltoyhtiössä paikan päällä asiointia.

JOS AVAIN KATOAA
Jos avain katoaa, ole välittömästi yhteydessä huoltoyhtiöön ja tilaa kadonneen avaimen tilalle korvaava avain. Korvaavan avaimen tilaus edellyttää huoltoyhtiössä paikan päällä asiointia. Kun korvaava avain luodaan, poistetaan samalla
kadonneen avaimen kulkuoikeudet. Kulkuoikeuksien poistot aktivoituvat, kun uusi korvaava avain käytetään lukkopesissä, joihin kadonneella avaimella on ollut kulkuoikeus. Ensisijaisen tärkeää on siis käyttää uusi korvaava avain välittömästi sen saatuasi porrashuoneen ulko-oven sekä asuinhuoneiston oven lukoissa.

LUKITUSMUUTOS POISMUUTON YHTEYDESSÄ
Mikäli palautat poismuuton yhteydessä huoltoyhtiöön poikkeavan määrän avaimia alkuperäisesti kuitatusta määrästä,
teetämme huoneiston sekä yleisten tilojen osalta lukitusmuutoksen. Lukitusmuutoksesta aiheutuneet kustannukset
kohdistamme poismuuttaneelle asukkaalle. Lukitusmuutoskustannukset muodostuvat korvaavista avaimista, ohjelmointityöstä sekä kulkuoikeuksien poistamisesta kiinteistöllä.

LUKITUSMUUTOS ERIKOISTILANTEISSA (ESIM. VARKAUS)
Esimerkiksi varkaustilanteissa ja muissa poikkeustilanteissa, joissa kulkuoikeuksia joudutaan poistamaan avainten
osalta pikaisesti, teetetään työ lukkoliikkeellä. Näin varmistetaan, että kaikki kulkuoikeudet kiinteistöllä tulevat poistetuiksi, ja vältytään mahdollisilta turvallisuusriskeiltä ja vahingonteoilta. Erikoistilanteissa lukitusmuutosten kustannukset laskutetaan asukkaalta, jolta avaimet ovat varastettu, tai muissa poikkeustilanteissa tilanteen aiheuttajalta. Lukitusmuutoksen kustannukset koostuvat korvaavista avaimista sekä lukkoliikkeen laskusta, joka koskee kulkuoikeuksien
poistoa kiinteistöllä.

ILOQ-LUKITUKSEN HINNASTO
Lisäavain
Korvaava avain kadonneen avaimen tilalle
Lukitusmuutos poismuuttotilanteessa
Lukitusmuutos erikoistilanteissa
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25
€
25
€
100
€ + avaimet 25 €/kpl
avaimet 25€/kpl + lukkoliikkeen lasku laskun mukaan

