Övriga avtalsvillkor
Avtalet består av detta avtal, IT-företagens Allmänna bestämmelser Avtal 90 version 2008 samt IT-Underhåll gäller för
avtalade produkter och tjänster. Vid finansiering gäller Finansbolagets allmänna villkor.
Betalningsvillkor
Betalningsvillkor på fakturor från AddMobile är 20 dagar
netto. Dröjsmålsränta utgörs av referensränta + 8 %.
Avtals- och betalningsvillkor vid finansiering
AddMobile kommer att överlåta fordran på finansbolaget, som kommer att debitera kunden. Finansbolaget
kommer att genomföra normal kreditprövning.
Avtalet är giltigt först när detta avtal är underskrivet,
samt när hyresavtalet med Finansbolaget är underskrivet. Vid finansiering är avtalstiden detsamma som för
hyresavtalet, normalt 36 månader. När avtalstiden löpt
ut förlängs avtalet mellan AddMobile och Köparen automatiskt med 12 månader åt gången tills avtalet sägs upp
av endera parten.
Avtals- och betalningsvillkor vid kontant köp
Vid kontantköp erläggs 100 % av kontraktssumman vid
leverans. I kontraktssumman ingår första årets releaseoch supportavgifter. Leverans anses ha skett när Produkten ankommit kundens lokaler.
Vid kontant köp löper avtalet på 12 månader från avtalsdatum. När avtalstiden löpt ut förlängs avtalet automatiskt med 12 månader åt gången tills avtalet sägs upp av
endera parten.
AddMobile kommer att genomföra normal kreditprövning
och har rätt att neka kredit.
Support
I avtalet ingår fri telefonsupport av programvaran för
enklare ärenden (max 15 min per ärende) under ordinarie kontorstid 08.00 – 17.00. Utöver 15 min debiteras
normal timtaxa för supportärenden per påbörjad 30
minuter.
Uppsägning av avtal
Vi uppsägning av befintligt avtal är undertecknad skyldig
att senast 3 månader innan avtalet löper ut, säga upp
densamma, annars förnyas avtalet med automatik i
ytterligare 12 månader. Denna uppsägning skall ske
skriftligen till AddMobile. Vid uppsägning eller utebliven
betalning upphör rätten att nyttja produkterna och AddMobile äger rätt att inaktivera Tjänsten.
Underhållsavgift
De obligatoriska underhållsavgifterna erläggs årsvis i förskott
för 12 månader med start vid avtalstecknande. Om leveransen betalas via finansiering, så ingår underhållsavgifterna i
de första 36 månadernas avgifter.

Förbehåll
Tjänsten förutsätter fungerande mobil datakommunikation mellan GPS-enheten och AddMobiles server. Om
inget annat avtalats särskilt tecknar AddMobile ett sådant abonnemang och anskaffar ett SIM-kort som placeras i GPS-enheten. SIM-kortet och abonnemanget får
inte användas för något annat ändamål än för Tjänsten.
För SIM-kortet och abonnemanget gäller teleoperatörens
(f n Tele2) vid var tid gällande villkor.
SIM-kortet är, om inget annat avtalats skriftligen, avstängd för datatrafik utomlands.
Levererad utrustning får enbart användas för det den är
avsedd för. Om levererat SIM-kort missbrukas och används i annan utrustning än levererad produkt, har
AddMobile rätt att säga upp abonnemanget med omedelbar verkan och kräva ersättning för uppkommen
skada.
Avtalat pris för tjänsten är delvis baserat på teleoperatörens och andra underleverantörers aktuella villkor och
avgifter. AddMobile förbehåller sig rätten att ensidigt
förändra villkor och pris för Tjänsten vid förändringar i
villkor eller priser hos teleoperatören eller andra underleverantörer. Bedömer kunden att sådan prishöjning
medför att priset för Tjänsten blir oskäligt högt har kunden rätt att säga upp avtalet.
Vid eventuell service, återtagande eller utbyte av SIMkort eller GPS-enhet tar AddMobile, för täckande av sina
kostnader i samband med det, ut en avgift enligt vid var
tid gällande prislista.
Garanti
Garanti på de elektroniska personalliggarna är 12 månader från leverans. Produkten ska på Köparens bekostnad
lämnas in till AddMobiles Serviceavdelning alt. sändas
med Postens Företagspaket för reparation. Returfrakt
betalas av AddMobile. Efter garantitidens utgång samt
om felet på Produkten inte omfattas av garantin äger
AddMobile rätt att debitera Köparen kostnad för reparation.
Övrigt
Montering av enheterna ombesörjs av Köparen.
Försäljningsvillkor
AddMobile Toolbox är Leverantörens egendom. Programprodukterna får icke utan Leverantörens skriftliga
medgivande publiceras eller eljest göras tillgängliga för
tredje man.

