VILLKOR FÖR ANVÄNDANDE AV KÖRKORTSKOLL 2.0

Apps’N Smoke AB äger den tekniska plattform och de webbgränssnitt som erbjuds för
hantering av provkörningsdata inklusive framtida modifieringar (”tjänsten”). Apps’N Smoke
AB erbjuder tjänsten som den är och under de villkor som anges här nedan. Tjänsten beskrivs
på vår hemsida och/eller i specifikationer som vi gör tillgängliga för kunden.
Kunden accepterar Apps’N Smoke ABs villkor genom att registrera sig eller genom att
använda tjänsten. Om kunden inte accepterar villkoren, får/kan kunden inte använda tjänsten.
Kunden har endast rätt att använda tjänsten under avtalstiden och har ingen äganderätt till
tjänsten eller genererat data. Avtalet gäller från och med det att kunden har accepterat dessa
villkor och/eller börjat använda tjänsten tills det att avtalet sägs upp av någon av parterna.
Apps’N Smoke AB behåller samtliga rättigheter till tjänsten, system, funktion, kunddata, eller
annat som kan relatera till tjänsten.
Vid registrering garanterar kunden att den representerar och har rätt att ingå avtalet för den
motpart som anges vid registreringen. Kunden garanterar också att de kontaktuppgifter som
anges på kontot är riktiga och hålls uppdaterade för att Apps’N Smoke AB ska kunna
informera om eventuella avtalsändringar och/eller tekniska förändringar.
Apps’N Smoke AB ansvarar inte för eventuella direkta eller indirekta skador som kan orsakas
av tjänsten t.ex. förlorade intäkter, förlorad data, eller skador och förluster för att tjänsten inte
kan användas på avsett sätt. Apps’N Smoke AB ansvarar inte för eventuella tekniska problem
hos operatör eller övriga omständigheter som är utanför Apps’N Smoke AB kontroll. Apps’N
Smoke AB garanterar inte att tjänsten eller dess användning inte gör intrång i patent eller
annan immateriell rättighet som ägs eller kontrolleras av tredje part.
Teknisk support erbjuds kunder som tecknat sådant avtal under förutsättning att den avser
frågor eller problem gällande mobillösningar eller vårt API. För support avseende eventuell
hårdvara hänvisar vi till respektive leverantör.
All kommunikation mellan parterna ska hanteras konfidentiellt. Kunden får inte avslöja
information från eller om tjänsten till tredje part utan godkännande av Apps’N Smoke AB.
Kunden ska alltid uppfylla och följa tillämpliga lagar och regler. Tjänsten får inte användas på
ett sådant sätt att den kan anses skada Apps’N Smoke AB eller annan tredje part som bidrar
till att göra tjänsten tillgänglig. Apps’N Smoke AB får begränsa tillgång till tjänsten på
begäran från myndighet, innehållsleverantör eller annan tredje part som bidrar till att göra
tjänsten tillgänglig.
Det är kundens skyldighet att tillse att det inte finns fler avtal för tjänsten än vad som används
i verksamheten. Åsidosättande av detta kan medföra extrakostnader.
Priser för samtliga tjänster anges enligt separat prislista som visas på vår hemsida och/eller i
våra webbgränssnitt och mobilapp i samband med beställning. Samtliga priser som anges är
exklusive moms.
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Apps’N Smoke AB har rätt att uppdatera villkor och/eller prislista för tjänsten med minst 30
dagars varsel. Förändringar kommuniceras till kundens angivna e-postadress i tjänsten. Om en
uppdatering i prislistan inte påverkar kunden baserat på vilka tjänster som används skickas
inget e-post utan istället framgår då ändringen endast i prislistan. Prishöjningar överstigande
10% och som inte avser löpande kostnader ger kunden rätt att omedelbart säga upp avtalet.
Under dessa omständigheter görs inga återbetalningar.
Förskottsfakturering sker kvartalsvis med undantag av löpande kostnader som faktureras i
efterskott. Betalningsvillkoren 10 dagar netto. Vid utebliven betalning debiteras
dröjsmålsränta, lagstadgade påminnelse- och inkassoavgifter. Vid utebliven betalning har
Apps’N Smoke AB rätt att begränsa tillgång till tjänsten.
De personuppgifter kunden anger i tjänsten hanteras av Apps’N Smoke AB med största
omsorg och i enlighet med gällande lag PUL (personuppgiftslagen) och efter den 25 maj
2018, enligt EUs General data protection regulation (GDPR). Personuppgifter är inte synliga
för någon annan än kunden själv och kommer aldrig att lämnas ut av någon annan anledning
än vad som stipuleras vid utlämningstillfället, samt i övriga fall enligt gällande lag.
Personuppgifter förvaras säkert under 60 dagar och avidentifieras sedan och kan efter det
endast användas för statistik. Tjänsten drivs av Apps’N Smoke AB. För uppgifter om vem
som administrerar och är ansvarig för personuppgifterna, se kontaktuppgifter på vår hemsida
www.Korkortskoll2.se eller i mobilappen.
Avtalet tecknas för 24 månader med automatisk förlängning. Vi tillämpar 6 månaders
uppsägningstid.
Apps’N Smoke äger rätt att säga upp avtalet med kunden med 30 dagars varsel om kunden
bryter mot någon punkt i detta avtal.
För eventuella tvister ska parterna i första hand försöka göra upp i godo. En eventuell tvist
görs upp under svensk lagstiftning och i svensk domstol.
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