InTime Messenger®
Affärsvillkor
Avtalets omfattning

Referenser

InTime upplåter nyttjanderätten till tjänsten, för
överföring av SMS-, MMS- och e-postmeddelanden
via Internet, på de villkor som anges i detta avtal.

InTime får lämna ut uppgift om kunds namn och
verksamhetsort som referensanvändare, om inte annat överenskommits.

Avtalet omfattar även utökad funktionalitet och uppgraderingar, såvida inte annat specificeras.
Fakturering och betalning
Fasta månadsavgifter faktureras kvartalsvis i förskott. Om 12 månaders avtalstid valts faktureras
fasta månadsavgifter för 4 kvartal i förskott.
Löpande trafikavgifter faktureras kvartalsvis i efterskott. Minsta fakturerat belopp är 200 kr. Om periodens avgifter understiger minimibeloppet hänskjuts
debiteringen och ackumuleras till nästkommande
periods fakturering.

Ansvar
Kunden ansvarar för att de inloggningsuppgifter som
används i samband med nyttjande av tjänsten inte
missbrukas eller sprids till obehöriga.
InTimes tjänster får inte utnyttjas på sådant sätt att
olägenhet uppstår för InTime eller annan part.
InTime har ingen skyldighet att ersätta direkt eller
indirekt skada som uppstått av användningen av
InTimes produkter och tjänster.
Etiska regler

Betalvillkor är 20 dagar. Dröjsmålsränta debiteras
med den procentsats som anges på faktura. Betalningspåminnelse debiteras med 50 kr.

Tjänsten får ej nyttjas för spridande av material som
är obscent, hotfullt, uppmanar till brott eller på annat
sätt kan uppfattas som stötande eller kränkande.

Moms tillkommer på alla angivna prisuppgifter.

InTime ansvarar inte för innehållet i något material
som förmedlas via tjänsten.

Avstängning
InTime har rätt att stänga kundens abonnemang om
betalning trots påminnelse inte erlagts inom angiven
tid, om betalning av belopp som överstiger kreditgränsen inte betalats på InTimes begäran eller om
kunden är på obestånd. Brott mot reglerna i detta
avtal är också grund för avstängning.
Om InTime avslutar ett abonnemang kommer all
information, adresser och loggfiler tillhörande det
kontot att raderas. Kunden förblir betalningsskyldig
för förfallna fakturor oavsett om skulden uppstått
före eller efter avstängningen.
Prisförändringar
InTime förbehåller sig rätten att ändra gällande prislista och villkor. Ev. prishöjning ska omgående
meddelas kund.
Kreditbegränsning
Överstiger kundens skuld till InTime den avtalade
kreditbegränsningen är kunden skyldig att genast
efter InTimes begäran betala det överstigande beloppet.
InTime har rätt att ändra kreditbegränsningsbeloppet om det är motiverat efter kreditbedömning. InTime ska då omedelbart meddela kunden.
Kreditbegränsningen är 10 000 kr om inte annat avtalats.

Giltighet
Avtal om abonnemang är ingånget genom att InTime
via e-post bekräftar registrering av kunduppgifter.
Avtalet gäller fr o m kundens beställning och därefter
under den bindningstid, 3 eller 12 månader, som
kunden valt. Avtalet förlängs därefter automatiskt
med en ny period om inte kunden innan avtalstidens
utgång meddelat uppsägning eller önskemål om annan bindningstid.
Uppsägningstiden från InTimes sida är 3 månader.
Uppsägning ska ske skriftligt. Kundens uppsägning av
avtalet påverkar inte skyldigheten att betala uppkomna kostnader för användning av tjänsten.
Sekretess
InTime förbinder sig att inte yppa uppgifter om kundens klienter, patienter eller kunder för tredje part.
InTime ska i största möjliga utsträckning skydda sådana uppgifter och förhindra obehörig användning.
InTime ska hålla kundföretags hemligheter eller annan känslig information som är att betrakta som konfidentiell hemlig. InTime´s åtagande enligt denna
punkt gäller under avtalets giltighetstid och 2 år därefter.
Information
Webb-platsen www.intime.nu samt e-nyhetsbrevet
News InTime är de officiella medierna för information
om InTimes verksamhet och erbjudanden samt aktuella priser och affärsvillkor.
Alla kontaktpersoner hos abonnenter av InTime Messenger får e-nyhetsbrevet News InTime ca 4 ggr/år.

InTime
International AB
Varvsgatan 47
972 33 LULEÅ

Tel: 0920-26 09 80
SMS: 070-534 46 09

info@intime.nu
www.intime.nu

Prenumeration av News InTime sker via hemsidan
eller genom att sända e-post till news@intime.nu.
Varumärken
InTime, InTimes logotyp, InTime Messenger, InTime
Reminder, VikarieBasen samt Proffix är av PRV
registrerade varumärken.

