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Villko
orsbilaga VIEWMY
YBOX®
Inledning
g
för sam
mtliga Kundeer som avserr att använda
a eller använnder Tjänsten
n
Dessa villkor nedan gäller
VIEWMYYBOX®.
Villkoren
n omfattar också vad som
m gäller i frågga om betaln
ning, leveran
ns, garanti occh eventuell
reklamattion.
När du som Kund occh representa
ant för företaaget beställe
er vår Tjänst genom att ggöra en
företagsregistrering ingår du ett avtal enligt ddessa villkorr.
Definitiioner
De företag som regisstrerat sig för Tjänsten ooch har blivit godkända avv Leverantörren benämns nedan
Kund eller Kunder.
Parten A
Addimotion Services
S
AB nedan
n
benäm
mns nedan Le
everantören
n.
Den persson som teckknar ett abonnemang fö r ett företag räkning ben
nämns nedann Administra
atören.
Tjänsten
n utgöras av tillgång via internet till V
VIEWMYBOX® och de olikka bakgrundsstjänster som
m ingår i
prenumeerationen occh den erlagd
da avgiften.

Användarvillkorr
Krav för att vara kund
k
Tjänsten
n är endast avsedd
a
för företag. För attt kunna teckkna ett abonnemang på ddenna Tjänst krävs
det ett fö
öretag med organisation
ns‐ och mom snummer.
Leveranttören äger räätten att nekka företag attt ansluta sigg till abonnem
mang som Kuund utan attt
specificeera detta närrmare. Leverrantören ägeer också rätte
en att säga upp
u Kund som
m inte följer dessa
villkor elller betalar fö
ör Tjänsten.
För att aanvända Tjän
nsten krävs det
d att Kundeen har en eller flera dato
orer, rätt verssion av webb
bläsare
k
samt intternetuppkooppling. Desssutom måste
e Kunden ha ett giltigt
och övrigga tekniska krav
abonnem
mang. Varje användare hos
h Kunden ssom använde
er VIEWMYB
BOX® måste iinrymmas i det
d antal
användaare som förettagets abonn
nemang omffattar. Ytterliigare använd
dare utöver ddem som inggår i
abonnem
manget kan köpas
k
mot en avgift.
Kundenss nyttjanderäätt enligt dettta avtal är innte exklusiv. Nyttjanderä
ätten och rättten att erhålla
Tjänsten
n förutsätter vid var tidpu
unkt att gällaande avgifter har erlagts avtalsenligtt.
Tjänsten
n får endast användas
a
för att övervakka och följa Kundens
K
egn
na transporteer av paket.
Missbrukkas detta kommer kunde
en att omgåeende bli informerad och om inte åtgäärder vidtas
omedelb
bart kan avsttängning från
n Tjänsten b li aktuellt.
Kunden ansvarar förr att ta spara undan och ssäkerställa eventuella
e
up
ppgifter som är registrera
ade
bonnemangeet går ut. Efte
er uppsägninngstidens slut förbinder sig
s inte Leverrantören attt lagra de
innan ab
uppgifteer Kunden evventuellt har registrerat.
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Företag
gsregistreriing på VIEW
WMYBOX®
I samban
nd med Kund
dens anmäla
an till Tjänsteen vid en förrsta registrerring via www
w.viewmyboxx.com
skapas eett konto för kundens räkkning på Leveerantörens webbplats.
w
Den
D person ssom registrerrar
Kundenss företagskonto får rollen
n som adminnistratör (Sup
per User) förr kontot. Adm
ministratören har
möjligheet att lägga tiill de använd
dare (Super uusers och Users) till Kund
dens konto ssom ska ha tillgång till
Tjänsten
n samt avaktivera använd
dare vid beh ov.
Om du som godkänn
ner våra villkor för VIEWM
MYBOX® inte
ernettjänsten
n inte är behhörig firmate
ecknare
ska du m
meddela behö
örig firmateccknare att ettt konto har skapats på fö
öretagets väägnar.
Support
Support i form av ko
ostnadsfri felavhjälpning ggällande Tjänsten per e‐post finns attt tillgå för sa
amtliga
U
Övriga användare sska vända sigg till sin adm
ministratör (S uper User).
registrerrade Super Users.
Support för Tjänsten
n gäller endast på de platttformar av operativsyste
o
em och web bläsare samtt
aktuella tilläggsprogram som stö
öds.
Övrig hjäälp med hur du använder Tjänsten, loogistik eller med
m rena tekniska frågo r kan beställas som
en konsu
ulttjänst separat. Rätten till kostnadssfri felavhjälp
pning gäller endast
e
Kundder som följe
er dessa
villkor.
Personu
uppgifter
Du och d
ditt företag accepterar
a
i och
o med goddkännandet av
a dessa villkkor att VIEW
WMYBOX® reggistrerar
uppgifteer i enlighet med
m Personu
uppgiftslagenn (PUL). Merr information
n om vår säkeerhetspolicyy och hur
vi hanterrar personup
ppgifter återfinns i vår sääkerhetspoliccy.
Inloggnin
ngsinformation om användarinformaation och lössenord hante
eras inte i deenna Tjänst utan
u
hanterass direkt av deen internetle
everantör soom har valts som
s
använda
arhanterare och som stö
öds av
Tjänsten
n.

Avtalsvvillkor
Inledning
För att b
bli registrerad
d som kund och
o börja annvända vår Tjjänst från Le
everantören måste du so
om Kund
godkänn
na de villkor som
s
gäller. Avtalet
A
om attt använda vår
v Tjänst teccknas i form av ett abonnemang.
Där besttämmer du vilken
v
prenum
meration du vill köpa och
h betalar i förskott för deenna Tjänst.
Tjänste
en omfattning
Idag stöd
der tjänsten samtliga pakket som skic kas med Possten Sverige och DB Scheenker både in
nom och
utanför SSverige, föru
utsatt att försändelsen uttgörs av pake
et som spåra
ar via scanninng.
Abonne
emang
Det finnss olika formeer av abonne
emang på VIEEWMYBOX®.
Ett abon
nnemang gerr rätten att använda Tjännsten under prenumerati
p
ionstiden. Duu kan och får alltså
inte anväända produkkten utan en gällande preenumeration
n. Abonnema
angsformen finns för att du som
Kund skaa ha tillgång till Tjänsten utan att behhöva investe
era i hård‐ occh mjukvarullicenser och för att
Tjänsten
n alltid ska vaara uppdaterrad med de ssenaste funkktioner och system som bbehövs.

Villkor VIEWMYBOX®
Version

1.4

Dattum: 2015‐01‐01

Siida

3 av 3

Abonnem
mangsformeen finns även
n för att säkeerställa att ko
ommunikatio
onen med saamtliga aktue
ella
transporrtörer fungerrar.
Vill du fo
ortsätta att använda
a
Tjän
nsten kommaande period måste du fö
örlänga ditt aabonnemangg enligt
den faktura som Levverantören skickar ut. Deet gör du gen
nom att betala abonnemaangsfakturan
n som
skickas ttill ert företag. Om du som Kund vill aavsluta ditt abonnemang
a
g på Tjänstenn kommande
e
avtalspeeriod ska du anmäla
a
detta
a enligt rutinnerna för upp
psägning.
Priser o
och betalnin
ng
Moms tillkommer påå alla priser. Alla priser ä r angivna i svvenska krono
or. Priser förr befintliga
abonnem
mang kommeer index reglleras årligen.. Vi reserverar oss för eventuella prissförändringar.
Betalning sker mot faaktura som förfaller
f
30 ddagar efter faakturadatum
m. Vid försen ad betalningg
1 procent occh vid krav de
ebiteras påm
minnelseavgifft.
debiteraas dröjsmålsrränta med 11
Betalning av abonneemanget skerr i förskott e nligt avtal.
Faktura
areklamation
Invändning mot erhåållen faktura måste vara oss tillhandaa senast 10 dagar
d
efter faakturadatum
m.
port@viewm
mybox.com.
Reklamaation görs viaa e‐post supp
Garantiivillkor och
h tjänstegarranti
Fel eller skador som uppstått på grund av ovvarsam hante
ering eller felaktig använddning omfattas inte
av garan
ntin. Garantin
n gäller inte om informattion som häm
mtats från re
espektive traansportör inn
nehåller
fel eller fförseningar i uppdateringar etc. Garaantin gäller inte heller om
m produktenn används på
å andra
datorer, operativsysttem eller me
ed andra än dde av Levera
antören sena
aste angivna systemkrave
en för
Tjänsten
n. Felavhjälpning kan i de
essa fall ske m
mot gällande
e timdebitering. Se mer i nformation om
support nedan.
Leveranttören ger intte någon som
m helst garannti för de skaador som eve
entuellt kan uppstå vid
användn
ning av tjänstten, varken direkt
d
eller inndirekt. Vårtt totala ansva
ar enligt dennna garanti kan aldrig
bli störree än den av Kunden
K
erlaggda köpeskil lingen för se
enaste abonn
nemangsinbeetalningen, dock
d
högst en
nligt vårt listp
pris för Tjänssten.
Uppsäg
gning
När abon
nnemanget för
f VIEWMYBOX® upphöör stängs tillggången till Tjänsten. Kun den kan själv via
Tjänsten
n styra tillgån
ngen till Tjän
nsten för resppektive anväändare till företagets infoormation.
Abonnem
manget går att
a säga upp när som hel st och får se
edan använda
as fram till uuppsägningsttidens
slut. Upp
psägningen ska
s göras via e‐post till suupport på ad
dressen supp
port@viewm
mybox.com.
Övrigt
och trycksakker.
Vi som LLeverantör reeserverar oss för eventueella tryckfel i prislistor, webbplatser
w
Uppgifteer om Tjänsten och villko
or som angess på vår webbplats kan ko
omma att änndras utan attt detta
meddelaas.

