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Inledning. 
Dessa särskilda villkor gäller utöver Infobric Group:s allmänna villkor för de tjänster och produkter som tillhandahålls 

av Infobric Fleet (TelliQ AB). 

Särskilda villkor. 
Vid hyra utgår punkt 8.6 i Allmänna villkor Infobric Group - Avbrott och fel. 

Leverantören har rätt att förändra avgifterna under löpande avtalsperiod och med trettio (30) dagars varsel i händelse 

av prisjusteringar från Leverantörens samarbetspartners avseende i Tjänsterna ingående funktioner, förändring av 

skatt eller liknande allmän pålaga. 

Leverantören åtar sig att lagra Köparens körjournalsdata i 8 år (7 + innevarande räkenskapsår) så länge Köparen är 

kund. Vid avtalets upphörande lagras körjournalsdata i 3 månader från det att skriftlig uppsägan mottagits. Det 

åligger köparen att, vid avtalets upphörande, göra export av körjournalsdata och lagra detta lokalt inom 3 månader 

från det att skriftlig uppsägan mottagits. Leverantören ansvarar ej för lokalt sparad körjournalsdata. 

Uppsägningstid är 3 månader från det att skriftlig uppsägan mottagits. Under uppsägningstiden är tjänsten aktiv och 

stängs ner vid avtalets upphörande. 

Vid betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) på utestående belopp till dess att full 

betalning erlagts. Leverantören har dessutom vid utebliven betalning rätt att utan föregående meddelande stänga av 

Kunden från att använda Tjänsterna till dess att full betalning erlagts. 

Vid återkommande betalningsförseningar från Kundens sida har Leverantören rätt att med omedelbar verkan säga 

upp Avtalet genom ett skriftligt meddelande till Kunden. 

Leverantören är ägare till SIM-kort om inte annat avtalats. SIM-kort får inte användas för annat ändamål än till 

Produkterna. Missbruk av SIM-kort kan leda till omedelbar uppsägning av Avtalet och Leverantören förbehåller sig 

rätten till ersättning från Kunden för de kostnader som uppkommit med anledning av felaktig användning av SIM-kort. 

Leverantören är utan ansvar om positioneringsenheten i Produkterna är satt ur funktion på grund av yttre påverkan 

samt om positioneringsenheten i Produkterna befinner sig utanför täckningsområdet, eller vid fel hos telekom-

leverantören. Leverantören är utan ansvar om GNSS-systemet är satt ut drift. 

Leverantören har rätt att fakturera för hyres/utbytesenheter som inte fungerar på grund av yttre åverkan efter 

leverans till Kunden samt de som inte skickats tillbaka inom trettio (30) dagar från att avtalet slutat gälla eller leverans 

av ersättningsenhet. Kostnad är 1490 SEK per enhet om inget annat reglerats i Avtal. 

I förekommande fall när Produkterna är inlämnade för service eller av annan anledning inte befinner sig i objektet bär 

Leverantören inte något ansvar enligt Avtalet. 

Vid Avtalets upphörande ansvarar Kunden att exportera Kundens data via Tjänsten, i tillämpliga fall, före Avtalets 

upphörande. Leverantören kan tillhandahålla assistans till Kunden med syfte att överföra sådan data i enlighet med 

Kundens instruktioner. Sådana tjänster tillhandahålls av Leverantören i enlighet med villkoren för Leverantörens vid 

var tid gällande avtal för tjänster och under förutsättning av att Kunden erlägger vid var tid gällande avgifter till 

Leverantören. 


