
1. Allmänt
Followit levererar lösningar för positionering av fordon och mobila enheter, 
inklusive hårdvara (GPS/GSM/VHF enhet) och mjukvara (tillgång till Followits
webbtjänster och dataservrar; nedan “Tjänsterna”), antingen genom att Kun-
den köper hårdvaran separat och hyr mjukvaran eller hyr både hårdvara och 
mjukvara av Followit, ett s.k. Driftavtal. 

2. Driftavtal
Kunden har tecknat driftavtal i enlighet med vad som närmare anges
på framsidan av Avtalet, genom vilket Followit åtar sig att
tillhandahålla Kunden Tjänsterna samt support avseende Produkten
och Tjänsterna.

3. Followits åtaganden
	 •	 Followit	åtar	sig	att	tillhandahålla	Kunden	nödvändig	support
  för användandet av Produkten samt tillse att Produkten är
  funktionsduglig. De garantier som ges i  förhållande till
  Produten anges explicit nedan.
	 •	 Followit	ansvarar	inte	för	skador	eller	fel	som	uppkommit	på
  Produkten p.g.a. yttre åverkan eller Kundens eller dess
  personals felaktiga handhavande.
	 •	 Followit	ansvarar	inte	för	skador	på	Kundens	fordon	eller
  mobila enheter.
	 •	 Vid	brist	eller	fel	i	levererad	Produkt	äger	Followit	rätt	att
  antingen avhjälpa felet/bristen eller leverera ny Produkt till
  Kunden, varefter Kunden inte äger rätt att framställa
  ytterligare krav. Kunden skall reklamera fel eller brist
  avseende Produkten direkt efter det att Kunden märkt eller
  borde ha märkt felet/bristen; i annat fall försitter Kunden sin
  rätt att göra gällande felet/bristen gentemot Followit.
	 •	 Followit	ansvarar	för	att	data	och	annan	information	som
  genereras i samband med Kundens nyttjande av Produkten
  och Tjänsterna hålls konfidentiell. Det är dock Kunden som
  ansvarar för att användarnamn och lösenord som tilldelas
  Kunden i samband med tillhandahållandet av Tjänsterna och
  nyttjande av Produkten inte avslöjas för obehöriga samt att
  uppgifterna förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan
  ta del av dem.

4. Kundens åtaganden
	 •	 Vid	hyra	av	Produkten	är	Kunden	ansvarig	för	att	väl	vårda
  och underhålla Produkten under hyrestiden och till dess att
  Followit återfått Produkten. Kunden skall ersätta Followit
  för eventuell skada på Produkten som uppkommer under
  hyrestiden (undantaget normal förslitning som uppkommer
  trots vanligt och aktsamt användande).
	 •	 Vid	hyra	av	Produkten	är	Kunden	skyldig	att	hålla	Produkten
  försäkrad mot alla eventuella skador och stöld under hela
  hyrestiden.
	 •	 Kunden	skall	vid	montering	av	Produkten	använda	sig	av
  Followit utsedd och auktoriserad installatör. Om så inte har
  skett äger Kunden inte åberopa garantiåtagande eller andra
  krav gentemot Followit enligt detta Avtal.
	 •	 Eventuella	kostnader	p.g.a.	åverkan	på	Produkten	och/eller
  oaktsamt handhavande av densamma har Followit rätt att
  debitera Kunden.
	 •	 För	det	fall	Kunden	felanmäler	Produkten	och	orsaken	till
  anmälningen inte beror på brist eller fel i Produkten,
  debiterar Followit Kunden för nedlagd arbetstid, med en
  minimiavgift om 1 timmes arbetstid, samt tillkommande
  rese och fraktkostnader.

5. Särskilda bestämmelser för köpeavtal
För det fall Avtalet också omfattar köp av hårdvara gäller följande:
	 •	 Garanti	avseende	hårdvaran	gäller	under	12	månader
  från Avtalets undertecknande.
	 •	 För	tiden	efter	det	att	garantin	enligt	ovan	löpt	ut	har
  Followit rätt att debitera Kunden för eventuella
  reparationskostnader och kostnader för reservdelar.
	 •	 Äganderätten	till	levererad	Produkt	kvarstår	hos	Followit
  till dess att full betalning erlagts och Followit förbehåller
  sig rätten att häva Avtalet vid Kundens dröjsmål trots att
  Produkten är i Kundens besittning.
	 •	 Produkten	får,	fram	till	dess	att	full	betalning	erlagts,	ej
  säljas, pantsättas, utlånas eller överlämnas till annan
  juridisk person utan Followits skriftliga medgivande.

6. Särskilda bestämmelser för hyresavtal mellan Followit och Kunden där 
driftavtal alltid ingår.  För det fall Kunden ingått avtal med Followit om hyra av 
Produkten gäller följande:
	 •	 Followit	behåller	äganderätten	till	Produkten.
	 •	 Kostnad	för	driftavtal	ingår	i	den	totala	hyreskostnaden
  som anges på Avtalets framsida.
	 •	 Followit	åtar	sig	att	inom	ramen	för	hyresavtalet,	d.v.s.	under
  hyrestiden, ombesörja reparation av Produkten och stå för
  kostnaden för reservdelar, förutsatt att Kunden varit
  aktsam vid sitt användande av Produkten.
	 •	 Skulle	kunden	försättas	i	konkurs	eller	skulle	utmätning
  företas hos Kunden skall Kunden för konkursförvaltare
  respektive Kronofogdemyndigheten förete detta Avtal och
  upplysa om Followits äganderätt till Produkten.
	 •	 Produkten	skall	vårdas	väl	och	får	ej	säljas,	pantsättas,
  utlånas eller överlämnas till annan juridisk person utan
  Followits skriftliga medgivande.
	 •	 Hyresavtalet	(med	tillkommande	driftavtal)	kan	skriftligen
  sägas upp senast 3 månader för avtalets utgång. Produkten
  skall då utan dröjsmål överlämnas till Followit. I annat fall
  löper Avtalet vidare med 1 år i taget. Uppsägning av
  förlängningsperiod genomförs i enlighet med ovan.

7. Betalning, prisjusteringar och dröjsmålsränta
	 •	 Betalningsvillkor	anges	på	Avtalets	framsida.	Om	ej	annat
  anges skall Kunden vid köp av hårdvara erlägga full
  betalning till Followit vid undertecknandet av detta Avtal.
  Om ej annat anges ansvarar Kunden för upphämtandet och
  det eventuella återlämnandet av Produkten.
	 •	 Efter	förfallodagen	debiteras	dröjsmålsränta	med	1,5
  procent per påbörjad månad samt påminnelseavgift.
	 •	 Vid	utebliven	betalning	äger	Followit	rätt	att	stänga	av
  datakommunikationen till Produkten samt att på annat sätt
  begränsa Kundens tillgång till Tjänsterna. Vid återöppnande
  debiteras Kunden en öppningsavgift enligt Avtalets
  framsida.
	 •	 På	samtliga	priser	i	detta	Avtal	tillkommer	moms.
	 •	 På	framsidan	av	Avtalet	angivna	drift-	och	hyreskostnad
  debiteras kvartalsvis eller månatligen (på framsidan av
  Avtalet angivna faktureringsperiod) i förskott.
	 •	 Followit	har	rätt	att	debitera	Kunden	de	övriga	avgifter	som
  Followit generellt tillämpar vid uthyrning av sina produkter.

8. Avtalets giltighet m.m.
	 •	 Avtalet	är	giltigt	under	den	avtalsperiod	som	anges	på
  Avtalets framsida och träder i kraft vid Kundens
  undertecknande.
	 •	 För	det	fall	Kunden	väsentligen	brister	i	sina	åtaganden	med
  anledning av detta Avtal (t.ex. utebliven betalning) och inte
  vidtagit rättelse inom två veckor efter skriftligt påpekande
  från Followit, äger Followit rätt att säga upp Avtalet med
  omedelbar verkan. Utan att utesluta andra krav som
  Followit äger rikta gentemot Kunden vid hävning enligt
  denna punkt, skall Kunden till Followit erlägga ett belopp
  motsvarande (i) 12 månadshyror (i den mån Avtalet
  reglerar hyra av Produkt) samt (ii) 12 månaders nyttjande
  av Tjänsterna enligt driftavtal (i den mån Avtalet reglerar
  köp av Produkt), som kompensation för det uppsagda
  Avtalet.
	 •	 Detta	Avtal	utgör	hela	överenskommelsen	mellan	parterna
  och ersätter till fullo samtliga tidigare såväl muntliga som
  skriftliga avtal. Tillägg till detta Avtal skall vara skriftliga.
	 •	 Tvister	som	avser	detta	Avtal	eller	på	annat	sätt
  sammanhänger med detta avtalsförhållandet skall avgöras
  enligt svensk lag i svensk domstol.
	 •	 Followit	svarar	inte	under	några	omständigheter	för	förlust
  av data, egendom, utebliven vinst eller annan indirekt skada
  orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda,
  Produkten eller Tjänsterna.
	 •	 Såvitt	annat	inte	följer	av	tvingande	lagstiftning	ansvarar
  Followit aldrig för indirekta skador vilka orsakats av
  Followit.
	 •	 Followit	skall	vara	befriad	från	skadestånd	och	andra
  påföljder om fullgörandet av en viss skyldighet enligt detta
  Avtal förhindras eller väsentligen försvåras av omständighet
  som Followit inte rimligen kunnat förutse. Följande
  omständigheter utgör en exemplifiering av sådan
  befrielsegrundande omständighet: Arbetskonflikt, eldsvåda,
  naturkatastrof samt brister och störningar i tele- och
  datakommunikationsnät.
	 •	 För	Kundens	användande	av	Tjänsterna	är	även	Followits,
  från tid till annan gällande, allmänna villkor för nyttjande av
  Tjänsterna tillämpbara.
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