
Xellit AB tillhandahåller tjänster i form av körjournaler och hemsidor.("Tjänsterna"). Tjänsterna säljs
genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal med Xellit AB ("Avtalet"). Avtalet ger
abonnenten nyttjanderätt till Tjänsterna i enlighet med parternas överenskommelse. Dessa Allmänna
villkor gäller för Xellit AB tillhandahållande av Tjänsterna till abonnenten. Dessa Allmänna villkor utgör
således en del av det mellan parterna träffade Avtalet.
1. Allmänt
Xellit tillhandahåller tjänster via Internet i form av körjournaler och hemsidor, ("Tjänsten"). Tjänsten
säljs genom att abonnenten tecknar ett abonnemangsavtal eller köper enstaka avtal med Xellit AB.
Avtalet ger abonnenten rätt att använda Xellti ABs tjänster i enlighet med parternas
överenskommelse.
2. Avtalstid
Avtalet löper på under avtalat tid och förnyas automatiskt ett år i taget. Uppsägning ska ske skriftligen
via e-post senast tolv (12) månader innan avtalet löper ut. Xellit AB äger rätten att slutfakturera
tjänster när som helst under avtalstiden.
3. Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften faktureras för hela avtalstiden efter att avtalet ingåtts enligt Xellit ABs
prislista.Fakturering kan även ske månadsvis. Det är Xellit AB som beslutar om abonnemangsavgiften
ska ske månadsvis eller om allt ska faktureras direkt. Xellit AB kan välja att fakturera för kvarvarande
avtalstid när som helst under hela avtalsperioden.
Vid e-post och postfakturering tillkommer en faktureringsavgift på 45 SEK. Alla priser är exklusive
moms.
4. Betalningsvillkor och ränta
Betalning mot faktura
En faktura utfärdas 10 dagar före betalningstidens utgång, och skickas till abonnentens e-postadress.
Vid försenad betalning tillkommer dröjsmålsränta enligt lagen om dröjsmålsränta.
5. Personlig information
Xellit AB samlar in och behandlar dina uppgifter i samband med avtalstecknande. Xellit AB behandlar
även dina uppgifter under avtalstiden för att kunna fullfölja sina skyldigheter och rättigheter enligt
avtalsvillkoren. Xellit AB hanterar all kundinformation som konfidentiell och i enlighet med vid var tid
gällande dataskyddslagstiftning.
6. Force Majeure
Parterna är befriade från ansvar för avtalsbrott orsakade av omständigheter utanför parternas kontroll,
såsom störningar eller avbrott i offentliga data- eller telekommunikationsnät, olycka, brand,
blixtnedslag, explosion, pandemi, krig, upplopp, översvämningar, naturkatastrof, arbetskonflikt eller
ändrad statlig reglering eller statligt ingripande. För att sådana omständigheter ska kunna åberopas
som dispensgrund ska den ena parten underrätta den andra parten utan dröjsmål. Partens avtal enligt
avtalet träder i kraft så snart nämnda omständigheter inte längre föreligger.
7. Kundtjänst
Xellit ABs kundtjänst tillhandahåller support under vardagar mellan 09-16 på normal kontorstid. Helger
och röda dagar har vi stängt. Med support avses främst felanmälan och tekniska problem med
tjänsterna.
8. Tillämplig lag och tvist
Avtal och allmänna villkor skall tolkas och tillämpas enligt svensk materiell rätt. Tvist med anledning
härom skall slutligen avgöras genom allmän domstol i Helsingborgs tingsrätt som förstainstans.


