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1    - Definitioner

”Dataskyddslagstiftning”

avser den allmänna dataskyddsförordningen (2016/679/EG) (“GDPR”), (efterföljaren till) di-
rektiv om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG) och alla tillämpliga (lokala) 
dataskyddslagar och förordningar.

”Mobilkommunikationstjänster”

avser de mobila elektroniska kommunikationstjänster som används för att överföra Telematik-
data.

2 – WEBFLEET-tjänsten

2.1 Kunden beviljas en icke-exklusiv och icke-överlåtbar rätt att använda WEBFLEET-tjänsten 
inom området.

2.2 Kunden får använda WEBFLEET-tjänsten tillsammans med det antal produkter som anges i 
beställningsblanketten och/eller i förekommande fall i mobilapplikationen. Om Kunden vid något 
tillfälle vill ändra det ifrågavarande aktuella antalet produkter eller få tillgång till ytterligare mobi-
lapplikationer, måste denne meddela Webfleet Solutions detta och underteckna ett separat avtal.

2.3 Kunden ansvarar för: (I) i tillämpliga fall utrusta flottan med korrekt fungerande produkter 
och säkerställa att dessa produkter är kontaktbara, eller låta en tredje part göra detta;

(ii) i tillämpliga fall se till att användarens enhet är kompatibel med och stöder mobilapplikation, 
(III) se till att användaren har en korrekt fungerande webbläsarprogramvara och internettillgång 
till WEBFLEET-tjänsten med tillräcklig kapacitet, och (IV) korrekt konfiguration av WEBFLEET-tjän-
sten.

2.4 Webfleet Solutions garanterar inte att GPS-, mobil- eller molnlagringstjänster som till-
handahålls av tredje parter kommer att fortsätta att stödja de funktioner som erbjuds genom 
WEBFLEET-tjänsten och inte heller kundens fortsatta avsedda användning av WEBFLEET-tjänsten 
i enlighet med vad som anges i punkt 2.1 i dessa WEBFLEET servicevillkor – eftersom sådan 
användning delvis beror på omständigheter bortom Webfleet Solutions rimliga kontroll, inklusive 
de omständigheter som kunden enligt punkterna

2.3 och .4 i dessa villkor för WEBFLEET-tjänster.

2.5 Webfleet Solutions förbehåller sig rätten att ändra utformningen av WEBFLEET-tjänsten och 
det sätt på vilket Telematikdata presenteras.

2.6 För att kunna tillhandahålla WEBFLEET-tjänsten samlar Webfleet Solutions in, samman-
ställer, lagrar, använder och rent allmänt behandlar aggregerad och icke-aggregerad information 
samt systemanvändningsinformation (”Systemdata”). Kunden bekräftar och är medveten om 
detta och samtycker till att Webfleet Solutions och dess närstående bolag använder system-
data för de följande ändamålen (”Användningsändamålen”): (I) för att underhålla och förbättra 
WEBFLEET-tjänsten och produkter; (II) för att genomföra teknisk diagnostik; (III) för att spåra 
bedrägeri och missbruk; (IV) för att framställa användningsrapporter och för att utveckla nya pro-
dukter; samt (V) för att, gemensamt eller tillsammans med närstående bolag eller tredje parter, 
kunna stödja utveckling och distribution av nya tjänster och produkter. I den mån systemdata 
innehåller personuppgifter ska Webfleet Solutions se till att dessa uppgifter anonymiseras i en 
sådan utsträckning att de inte längre kan betraktas som “personuppgifter”, eller pseudony-
miseras, vilket minskar sannolikheten för att personuppgifter återidentifieras.

2.7 Kunden ger Webfleet Solutions och dess närstående bolag en oåterkallelig, evig, världsom-
spännande icke-exklusiv licens att använda systemdata i enlighet med användningsändamålen 
samt att göra dessa, direkt eller indirekt (inklusive via dess närstående bolag), tillgängliga till 
kunder, distributörer, återförsäljare och slutanvändare, både för deras eget bruk och för vidare-
distribution.

2.8 Kunden ska meddela Webfleet Solutions om ett visst fordon som övervakas av WEB-
FLEET-tjänsten upphör att tillhöra flottan, när fordonet överförs till tredje part. Anmälan ska 
lämnas till Webfleet Solutions minst tio (10) arbetsdagar före överföringen. WEBFLEET-tjänsten 
för ett sådant fordon ska avbrytas efter mottagandet av meddelandet, men denna omständighet 
ska inte påverka kundens betalningsskyldighet och ska inte utgöra någon grund för ersättning 
och/eller uppsägning av avtalet, som ska fortsätta att gälla fram till utgången av minimiavtalspe-
rioden eller förlängningen av avtalet, beroende på vad som är tillämpligt.

3 – Användarnamn och lösenord

3.1 Webfleet Solutions ska förse kunden med nödvändiga uppgifter för åtkomst, såsom kon-
tonamn, användarnamn och lösenord. Av säkerhetsskäl ska kunden omedelbart ändra de ut-
färdade lösenorden efter första åtkomst till WEBFLEET-tjänsten och ska därefter upprätthålla 
sekretess för alla åtkomstuppgifter.

3.2 Kunden ansvarar för all användning av WEBFLEET-tjänsten i de fall då användaren kommit 
åt tjänsten via kundens åtkomstuppgifter, vilket även gäller om kunden inte medgivit eller kände 
till sådan användning, utom om sådan användning inträffar tre (3) arbetsdagar efter att Webfleet 
Solutions har mottagit en skriftlig begäran från kunden om att en användares åtkomstuppgifter 
ska spärras.

4 – Överföring

Webfleet Solutions kommer att införskaffa de mobilkommunikationstjänster som behövs för 
överföring av Telematikdata mellan produkterna och WEBFLEET:s Telematikplattform. Kunden 
bekräftar, är medveten om och samtycker till att Webfleet Solutions är beroende av tredje 
parter som tillhandahåller dessa tjänster och att Webfleet Solutions därför inte kan garantera: 
(I) Mobilkommunikationstjänsternas kontinuerliga tillgänglighet överallt inom området (t.ex. 
på grund av luckor i nätverkstäckning eller förändringar relaterade till infrastruktur och/eller 
teknik för de relevanta mobilkommunikationstjänsterna och att dessa leverantörer förbehåller 
sig rätten till tillfälliga uppehåll i sina tjänster för underhåll, av säkerhetsskäl, enligt anvisning 
från behöriga myndigheter m.m.); eller (II) den hastighet med vilken Telematikdata överförs.

5 – SIM-kort

5.1 I förekommande fall kommer Webfleet Solutions att förse kunden med SIM-kort som 
förinstallerats i varje produkt som kunden har licens att använda tillsammans med WEB-
FLEET-tjänsten, och som kunden enbart ska använda: (I) i kombination med produkterna, och 
(II) för överföring av Telematikdata mellan fordonsparken och WEBFLEET:s Telematikplattform.

5.2 Äganderätt till de SIM-kort som tillhandahålls av Webfleet Solutions kvarstår hos Web-
fleet Solutions.

 5.3 Kunden ska friskriva, försvara och hålla Webfleet Solutions och dess närstående bolag 
skadeslösa från och mot alla förluster, skador, böter, kostnader eller utgifter (inklusive advoka-
tarvoden) som kan komma att uppstå till följd av, eller i samband med, anspråk från tredje 
parter – i synnerhet med avseende på leverantörer av den underliggande trådlösa tjänsten 
– om kundens användning av de SIM-kort som tillhandahållits av Webfleet Solutions inte är 
avtalsenlig. 6 – Policy för tillåten användning

6.1 Genom att acceptera dessa WEBFLEET servicevillkor godkänner kunden att den är bund-
en av denna policy för tillåten användning (“Fair use”) som den beskrivs i denna punkt 6. Web-
fleet Solutions policy för tillåten användning är utformad för att säkerställa WEBFLEET-tjän-
stens värde, höga kvalitet och tillförlitlighet.

6.2 Webfleet Solutions tillämpar denna policy p.g.a. att vid vissa tidpunkter använder många 
kunder WEBFLEET-tjänsten och den delade nätverksbandbredden samtidigt. Den stora ma-
joriteten av Webfleet Solutions kunder använder WEBFLEET-tjänsten på ett hänsynsfullt sätt 
och deras användningsnivåer påverkar inte den delade nätverkskapaciteten på ett opropor-
tionerligt sätt. Endast ett mycket litet antal av våra kunder använder WEBFLEET-tjänsten på ett 
olämpligt sätt, exempelvis p.g.a. enheter som förbrukar en stor mängd data genom autom-
atiserade system som genererar mycket meddelandetrafik via WEBFLEET.connect. Till följd av 
sådan omåttlig användning kan WEBFLEET-tjänstens kvalitet påverkas för alla användare. Pol-
icyn för tillåten användning hanterar olämplig och/eller omåttlig användning och säkerställer 
att WEBFLEET-tjänsten kan användas av alla.

6.3 Om en kund regelbundet använder WEBFLEET-tjänsten på ett olämpligt och/eller omåt-
tligt sätt och Webfleet Solutions anser att det påverkar WEBFLEET-tjänsten kommer Webfleet 
Solutions att meddela kunden om detta och be kunden att ändra eller dra ner på denna typ 
av användning. Om kunden fortsätter att använda WEBFLEET-tjänsten på ett olämpligt sätt 
förbehåller sig Webfleet Solutions rätt att stänga av hela (eller delar av) WEBFLEET-tjänsten 
eller ensidigt säga upp avtalet genom skriftligt meddelande till kunden.

6.4 Webfleet Solutions policy för tillåten användning gäller för alla kunder men påverkar 
endast en kund om den är en av de mycket få kunder som använder WEBFLEET-tjänsten på 
olämpligt eller omåttligt sätt.

7 – Dataskydd

7.1 Kunden och Webfleet Solutions har kommit överens om villkoren i avtalet om databehan-
dling, i enlighet med GDPR artikel 28, enligt vilka kunden, som agerar som personuppgifts-
ansvarig, ger instruktioner till Webfleet Solutions, som agerar som personuppgiftsbiträde, i 
samband med tillhandahållandet av WEBFLEET-tjänsten. Villkoren i avtalet om databehan-
dling, som finns på webfleet.com/dpa och som är publicerat på ikraftträdandedagen, införlivas 
härmed genom hänvisning.

 

Tjänsteförteckning till Webfleet allmänna villkor – WEBFLEET 
servicevillkor
Tillsammans med Webfleet allmänna villkor gäller de följande villkoren för abonnemang på WEBFLEET-tjänsten.
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