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CANT 2020-09-02
Bestämmelser för CANT-auktorisation av företag

För att ett företag ska kunna vara CANT-auktoriserat måste samtliga nedanstående kriterier uppfyllas.
CANT-auktorisationen finns i olika versioner. Företaget kan endast auktoriseras i den/de
version/-er som motsvarar anställda teknikers certifieringsversion/-er.
1.

Företaget ska inneha F-skattsedel och iaktta god affärssed.

2.

Företaget ska ha en eller flera CANT-certifierade tekniker anställda. För Antenn
och Kabel-TV krävs minst en. Om verksamheten bedrivs på flera arbetsställen
(filialer) gäller kravet per arbetsställe.

3.

Företaget (arbetsstället) ska för arbetets utförande ha erforderliga instrument. För
Antenn och Kabel-TV gäller av CANT fastställd instrumentförteckning, se bilaga.

4.

Företaget ska, om annat inte avtalas med beställaren, vid installation och andra
arbeten använda materiel och komponenter som uppfyller gällande krav enligt
svensk standard.

5.

Företaget ska ha tecknat en ansvarighetsförsäkring avseende utförda installationer
och andra arbeten.

6.

Företaget ska bereda certifierade tekniker på företaget tillfälle att delta i fortbildning som erfordras för bibehållande av yrkeskompetensen och för nödvändig
kännedom om ny materiel.

7.

Företaget har rätt att i sin marknadsföring och i sitt firmatryck använda av CANT
fastställd logotyp för auktoriserade företag samt använda av CANT tillhandahållna
dekaler.

8.

Företaget ska årligen till CANT erlägga fastställd avgift. (För närvarande 1700
kronor exkl. moms.)

9.

Beställt arbete ska utföras fackmannamässigt och enligt leverantörens installationsanvisningar.

10.

Efter utfört arbete ska, om inte annat avtalats med beställaren, anläggningen provas och protokoll upprättas. För Antenn och Kabel-TV ska detta göras enligt av
CANT fastställt formulär eller likvärdigt. För protokollets riktighet svarar CANTcertifierad tekniker, som undertecknar protokollet och förser det med giltig certifieringsstämpel.

11.

Vid reklamation kan anläggning besiktigas av besiktningsman som godkänts av
CANT. Om reklamationen är befogad ska konstaterade fel åtgärdas utan kostnad
för beställaren och besiktningskostnaden betalas av företaget.
Vid obefogad reklamation svarar beställaren för besiktningskostnaden.

12.

Vid reklamation av beställare som är konsument ska företaget rätta sig efter Allmänna reklamationsnämndens beslut.

13.

Om förutsättningarna för CANT-auktorisation inte längre är förhanden ska företaget utan dröjsmål underrätta CANT om detta och upphöra med att använda
CANTs logotyp och dekaler.

14.

Om företaget åsidosätter dessa bestämmelser kan auktorisationen dras in enligt beslut av CANTs disciplinnämnd.
Innan beslut om disciplinära åtgärder fattas ska företaget beredas tillfälle att ta del
av framförda anmärkningar och att yttra sig över dessa.
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