Standardavtal konsument

Detta avtal gäller mellan Boomerang Solutions AB (556723-3803)/Svensk kortsäkerhet, nedan kallat enbart Svensk
kortsäkerhet, och den som i egenskap av konsument använder Svensk kortsäkerhets tjänst gällande säkerhetsbrickor för
nycklar.
Avtalet sluts när kunden använder Svensk kortsäkerhets säkerhetsbrickor tillsammans med nycklar eller annat föremål,
eller när kund har registrerats i Svensk kortsäkerhets register.
Kunden medger att dennes personuppgifter lagras i system för automatisk databehandling, i enlighet med PUL.
För kundens användning av tjänsten debiteras en årsavgift.
I samband med att avtalstiden (12-månader) löper ut sänds ny faktura ut till kund, för kommande års räkning.
Vill kund upphöra med tjänsten skall han muntligt eller skriftligt kontakta Svensk kortsäkerhet innan fakturans förfallodag.
Om kund inte hört av sig innan fakturans förfallodatum fortsätter säkerhetsabonnemanget att löpa ytterligare 12-månader
och således har kund godkänt fakturan. Detta innebär att kund har förbundit sig att abonnera på tjänsten i ytterligare 12
månader.
Förlorar kunden sin bricka har denne rätt att kostnadsfritt erhålla en ersättningsbricka, vilken ersätter den ursprungliga
brickan. Tjänstens löptid påverkas ej.
Vid uppsägning av säkerhetsabonnemanget får brickan inte längre användas, ej heller lämnas till allmän cirkulation.
Missbrukas tjänsten har Svensk kortsäkerhet rätt att säga upp avtalet innan avtalstidens slut. Del av årsavgift återbetalas
inte.
Registret är säkerhetsklassat och Svensk kortsäkerhet förbinder sig att endast utlämna medlemsuppgifter till behörig
myndighet/företag i samband med hittegodsärende, brottsutredare eller nödsituation. Delar av uppgifterna kan lämnas till
posten eller motsvarande, för postbefordran på Svensk kortsäkerhet uppdrag.
Svensk kortsäkerhets ansvar, enligt detta avtal, begränsar sig till skador som uppkommit genom bolagets, eller dess
anställdas, handling eller underlåtenhet, vilken sker i strid mot bolagets säkerhetsinstruktioner eller tjänsteföreskrifter.
Ansvaret begränsas till det belopp som medlem betalat för tjänsten under giltighetsperioden.
Nycklar med säkerhetsbricka som inkommer till Svensk kortsäkerhet, vilka inte är betalda för säkerhetstjänsten, kan kund
utlösa för en administrativ kostnad om 900 kr.
Tvist angående detta avtal skall avgöras som individuell talan enligt svensk rätt vid allmän domstol i Göteborg, Sverige.
Avtalet begränsar inte den rätt som konsument kan ha enligt tvingande svensk lag.
Detta avtal kan ändras i samband med förnyelse av tjänstens giltighetstid. Ändring sker skriftligt eller genom publicering på
Internet: www.svenskkortsakerhet.se

