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Allmänna villkor för tillgång till data från SWEPOStjänsten för slutanvändare
ALLMÄNT
Tillämplighet
1. Leverantören tillhandahåller data från SWEPOS-tjänsten för efterbearbetning
("Tjänsten") under de förutsättningar som anges i dessa allmänna villkor samt enligt
för leveransen gällande avgifter och leveransperioder.
2. Dessa allmänna villkor utgör tillsammans med Abonnemangsavtalet en
fullständig reglering av Abonnentens och Leverantörens mellanhavanden.
Avtalets ingående
3. Genom sitt undertecknande av Abonnemangsavtalet tecknar Abonnenten
abonnemang på Tjänsten under den i Abonnemangsavtalet angivna perioden
(abonnemangsperioden).
Betalning
4. Avgift skall erläggas i förskott mot faktura, 30 dagar netto.
DRIFT
Territoriella begränsningar
5. Data från SWEPOS-tjänsten levereras genom anslutning till Leverantörens
dataserver via Internet eller telefonuppringd linje. Data får endast användas för
tillämpningar inom Sveriges gränser.
Avbrott i leveransen
6. Om Leverantörens fullgörelse av abonnemangsavtalet försvåras till följd av någon
omständighet Leverantören inte råder över, till exempel krig, beslut av myndighet,
inskränkningar i energitillförseln, arbetsmarknadsstörningar, förbud, restriktioner,
uteblivna tillstånd, ogynnsamma transport- eller väderleksförhållanden, otillräckliga
datakommunikationstjänster eller uteblivna prestationer av underleverantörer skall
han i motsvarande grad befrias från sina förpliktelser.
7. Leverantören äger, utan att ådra sig ansvar för därigenom orsakade skador,
avbryta leveransen av Tjänsten när det är erforderligt för sådana arbeten på hans
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egna eller därmed förbundna anläggningar som har betydelse för fullgörandet av
hans leveranser av Tjänsten. Det åligger dock Leverantören att informera alla
registrerade abonnenter via e-post senast 2 vardagar före ett sådant avbrott.
Information skall också finnas tillgänglig via Internet på SWEPOS hemsida.
BESKRIVNING AV TJÄNSTEN
Abonnentkategorier
8. Licensavtal innebär att abonnenten betalar en avgift för varje licens, dvs för varje
namngiven person som har inloggningsnamn, passord och angiven placering i
företaget, typ produktionsställe eller motsvarande och dennes utsedde ersättare.
Vidare får nedladdade data ej vidarebefordras eller göras tillgänglig för någon
annan, eller användas av någon annan, än den person som är registrerad för
licensen.
9. Storkundsavtal innebär att abonnenten betalar en fast kostnad oberoende av
antalet inloggningsnamn.
Tjänstens omfattning
10 Abonnenten kan välja att få tillgång till data från fem valfria stationer i SWEPOSnätet eller från samtliga SWEPOS-stationer. Förändringar i urvalet av fem valda
stationer kan endast ske en gång per år och licens/storkund.
Tjänstens tillgänglighet
11. Leverantören avser tillhandahålla Abonnenten en tillgänglighet av data på 99%
av tiden, beräknat enligt ett medeltal av avbrottstiden på de berörda
referensstationerna under en period av ett kvartal. Regelmässig statistik avseende
tillgänglighet av data från hela SWEPOS-tjänsten kommer att finnas tillgänglig.
Noggrannhetsnivå
12. Leverantören kontrollerar och kvalitetsdeklarerar löpande all data från SWEPOStjänsten och tillhandahåller denna information som en del av tjänsten.
Noggrannhetsnivån på det resultat Abonnenten erhåller är till stor del beroende på
använd GPS-mottagarutrustning, observationsmetoder och efterberäkningsprogram.
Riktvärden för noggrannhetsnivån för olika kombinationer av GPSmottagarutrustning, observationsmetoder och efterberäkningsprogram kan från fall
till fall erhållas från Leverantören
ABONNENTENS AVTALSBROTT
Hävning
13. Uppfyller inte Abonnenten sina skyldigheter enligt punkterna 5, 8, 10 och 14 eller
brister han i övrigt i fullgörandet av något som åligger honom enligt
abonemangsavtalet och är försummelsen ej av ringa betydelse, får Leverantören, om
inte rättelse vidtagits inom 10 dagar efter det att meddelande om rättelse avsänts
från Leverantören till Abonnenten, häva avtalet och avstänga Abonnenten från
Tjänsten. Erlägger Abonnenten inte avgifter i den ordning som anges i avtalet, äger
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Leverantören med omedelbar verkan häva avtalet och avstänga Abonnenten från
Tjänsten.
ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Abonnenten
14. Abonnenten får endast överlåta Abonnemanget efter Leverantörens skriftliga
medgivande.
ERSÄTTNING FÖR SKADA
15. Leverantören svarar inte för skador som orsakats av någon av följande
omständigheter:
a. störning, upphörande, förvanskning eller annan felaktighet i det av det
amerikanska försvaret administrerade s.k. GPS-systemet;
b. störning, upphörande, förvanskning eller annan felaktighet i de allmänna
datakommunikationerna;
c. åtgärd som Abonnenten vidtagit med sin GPS-mottagarutrustning eller
efterberäkningsprogram;
d. störning, upphörande, förvanskning eller annan felaktighet i Tjänsten som
Leverantören inte borde ha förutsett.
e. störning, upphörande eller förvanskning av Tjänsten till följd av fel i
Abonnentens GPS-mottagarutrustning eller efterberäkningsprogram.
16. Med de begränsningar som anges i detta avtal skall Leverantören utge ersättning
för direkt skada som orsakats av vårdslös handling av Leverantören eller någon som
Leverantören enligt lag svarar för.
17. Leverantören svarar under inga förhållanden för indirekta skador såsom förlorad
vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse eller hinder att uppfylla
förpliktelser mot tredje man.
18. Det totala skadestånd som Leverantören kan komma att åläggas med anledning
av detta abonnemangsavtal är beloppsbegränsat till totalt tiotusen (10.000) kronor
per år oavsett antalet skadetillfällen.
AVTALETS UPPHÖRANDE/FÖRLÄNGNING
Uppsägning
19. Vardera parten äger fritt säga upp abonnemanget till upphörande med en
månads uppsägningstid.
20. Uppsägning av abonnemanget skall ske skriftligen för att vara giltig.
21. Vid uppsägning av abonnemanget från Abonnenten återbetalas inte förskottsvis
inbetalda abonnemangsavgifter.
22. Vid uppsägning av Abonnemanget från Leverantören som inte beror på
Abonnentens avtalsbrott, skall Leverantören återbetala till Abonnenten den andel av
eventuell förskottsvis inbetald abonnemangsavgift som motsvarar den återstående
tiden av abonnemangsavtalet. I övrigt skall Leverantören ej vara skyldig att ersätta
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Abonnenten för någon typ av skada som kan uppkomma till följd av
abonnemangsavtalets upphörande.
Förlängning
23. Om abonnemanget inte sägs upp till upphörande senast trettio (30) dagar innan
abonnemangsperiodens utgång löper abonnemangsavtalet automatiskt vidare med
ytterligare en abonnemangsperiod.
24. Om abonnemanget ej sägs upp till upphörande enligt punkt 23 ovan skall
Abonnenten erlägga abonnemangsavgiften för den följande abonnemangsperioden i
förskott mot faktura, 30 dagar netto.
ÖVRIGT
Meddelanden
25. Abonnenten skall utan dröjsmål meddela Leverantören om eventuella
adressändringar.
26. Meddelande som part sänder som rekommenderat brev skall anses ha kommit
motparten till handa senast på fjärde dagen efter inlämningsdagen.
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