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GENERELLA VILLKOR FÖR ABAX TJÄNSTER 
 
 

1. Avtalsparter och omfattning  
  Avtalsparter är å ena sidan ABAX Sweden AB (org.nr. 

556827-3600) och med ABAX Sweden AB:s samverkande 
bolag (“ABAX”) och å andra sidan det företag eller individ 
(“Kunden”) som framgår av orderbekräftelsen/kontraktet 
eller annat avtal med ABAX (“Kontraktet”). 

  Dessa generella avtalsvillkor (“Generella Villkoren”) gäller 
alla köp av någon produkt eller någon tjänst (“Tjänsten”) 
från ABAX. 

 Avtalsförhållandet mellan ABAX och Kunden för varje 
enskild produkt (“Avtalsförhållandet”) regleras i följande 
dokument och i följande ordning om eventuella 
motstridigheter mellan avtalsdokumenten finns: Kontraktet, 
produktspecifika villkor för den aktuella tjänsten 
(”Tjänstevillkor”), Generella villkor och Biträdesavtal i 
enlighet med Dataskyddsförordningen 
("Avtalsdokumenten").  

2. Kundens kontaktinformation 
 Kunden är ansvarig för att meddela besked till ABAX om 

eventuella ändringar i kontaktinformation till Kunden i 
relation till Kontraktet, inklusive ändringar i e-mejladress 
och telefonnummer. Ändringar i kontaktinformation måste 
rapporteras till ABAX via e-mejl till kundcenter@abax.no  

3. Ändringar i Avtalsdokumenten 
 ABAX kan ensidigt och med verkan framöver ändra 

Avtalsdokumenten med en (1) månads skriftlig varsel (även 
elektroniskt) till Kunden. 

 Alla ändringar i Avtalsdokumenten måste vara skriftlig. 

4. Prisreglering 
 ABAX kan ensidigt ändra det överenskomna priset för 

Tjänsten i Kontraktet, krona för krona om ABAX har ökade 
inköpskostnader eller underleverantörer, till exempel till 
leverantörer av mobildata och/eller karttjänster, i jämförelse 
med datumet för Avtalet. Sådana ändringar kan ske med 
två (2) månaders skriftlig varning (även elektroniskt) till 
Kunden. 

 ABAX får justera månadsavgiften utan varsel 1 januari varje 
år i förhållande till Statistiska Centralbyråns 
producentprisindex, med hänsyn till den förändring som 
skett de senast 12 månaderna. Prisförändringen av 
månadsavgiften får maximalt motsvara den procentuella 
förändringen som har skett av producentprisindex under 
den relevanta perioden. ABAX har även, oberoende av 
indexregleringen i föregående meningar, rätt att med 2 
månaders varsel ändra priserna om detta är nödvändigt för 
att täcka kostnadsökningar som inte speglas i 
producentprisindex. Om Kontraktet har finansierats gäller 
finansbolagets prisregleringar.  

5. Varaktighet/Avtalsperiod – uppsägning 
 Avtalsförhållandet börjar löpa från det att Kontraktet är 

signerat eller från det datum som eventuella villkor 
specificerade i produktvillkoren är uppfyllda 
("Avtalsdagen"). 

 Om inte annat anges i Kontraktet eller i Produktvillkoren 
gäller Avtalsförhållandet i 36 månader från Avtalsdagen 
(”Avtalsperioden”). Avtalsperioden gäller per abonnemang 
för huvudprodukter. 

 Kontraktsperioden för tilläggstjänster bestäms av den 
återstående tiden för huvudprodukten. 

 Avtalsförhållandet förlängs automatiskt med tolv (12) 
månader om Avtalsförhållandet inte sägs upp i enlighet med 
bestämmelserna i punkt 5.5. Efter slutdatum för eventuell 
automatisk förnyelse på tolv (12) månader kommer 
Avtalsförhållandet förnyas på nytt med tolv (12) nya 
månader, tills det att Avtalet sägs upp enligt 
bestämmelserna i punkt 5.5. 

 Avtalsförhållandet skall sägas upp skriftligen minst tre (3) 
månader innan slutdatumet för Avtalsperioden. Uppsägning 
i rätt tid innebär att Avtalsförhållandet upphör på slutdatum 
för Avtalsperioden. Om Avtalsförhållandet har sagts upp 
senare än tre (3) månader innan slutdatumet och således 
har förlängts i 12 månader i enlighet med punkten 5.4., 
upphör Avtalsförhållandet tidigast vid slutdatum för 12-
månadersperioden. 

 Vid upphörande av Tjänsten har ABAX rätt att säga upp 
hela eller delar av Avtalsförhållandet med trettio (30) dagars 
varsel till Kunden via e-mejl. 

 Kunder som har rabatter hos en av ABAX 
samarbetspartners genom Avtalsförhållandet till 
samarbetspartnern, förlorar rabatterna vid upphörande av 
detta Avtalsförhållande. 

 Om Avtalet avslutas före Avtalsperiodens slutdatum 
kommer ABAX kunna fakturera slutbeloppet för den 
återstående delen av Avtalsperioden. 

6. Betalning 
 Kunden blir fakturerad årligen och förskottsvis om inte 

annat är skriftligt avtalat. Första fakturering sker när 
Tjänsten görs tillgänglig för Kunden. Pris och närmre 
specifikationer framgår i Avtalet. 

 Betalningstid är 15 dagar netto om inte annat har avtalats 
skriftligen. 

 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta från 
förfallodatum enligt räntelagen (1975:635). Krav på 
dröjsmålsränta påverkar inte övriga krav ABAX kan ha mot 
Kunden, inklusive krav om ersättning. 

 Vid betalningspåminnelser har ABAX rätt att ta ut 
påminnelseavgift enligt lag (1981:739) om ersättning för 
inkassokostnader m.m. 

 Kunden äger inte rätt att mot förfallen faktura kvitta fordran 
Kunden anser sig ha mot ABAX, om inte fordran erkänts 
skriftligen av ABAX eller fastställts i dom. 

 Om inte annat är avtalat, sker fakturering elektroniskt via e-
mejl. Om kunden önskar pappersfaktura, tillkommer avgift. 

 Vid utgången av Avtalet, vidareförs fakturering direkt från 
ABAX till kunden om inte Avtalet är uppsagt efter villkoren i 
punkt 5.5. 
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7. Överföring av Avtalsförhållandet 
 Avtalsförhållandet kan inte överlåtas till annan utan skriftlig 

överenskommelse med ABAX. Förändringar i 
kundförhållandet förutsätter godkänd kreditupplysning av ny 
kund. Om Kontraktet har finansierats måste finansbolaget 
godkänna överlåtelse av Kontraktet. ABAX förbehåller 
rätten att överföra avtalet till annat företag inom ABAX-
gruppen. 

 Förändringar i eller överlåtelse av Avtalsförhållandet medför 
avgifter enligt från tid till annan gällande prislista. 

8. Ansvar och begränsningar 
 ABAX ansvarar inte för något fall av indirekta skador eller 

följdskador. Detta innebär exempelvis, men inte begränsat 
till, att ABAX inte ansvarar för utebliven vinst, 
produktionsbortfall, förlust av data osv. 

 ABAX ansvar för skada under Avtalsförhållandet, inklusive 
skador hänförliga till produktansvar, är under alla 
förhållanden begränsat till 50 000 NOK per skadetillfälle. 

9. Databehandling 
 Kunden är behandlingsansvarig enligt 

Dataskyddsförordningen (GDPR) för alla personuppgifter 
som behandlas av ABAX via Tjänsterna. Kunden är själv 
ansvarig för att i tid till annan ha lagligt och tillräckligt 
behandlingsunderlag för personuppgifterna som behandlas 
via den aktuella Tjänsten. 

 Vid användning av ABAX produkter och Tjänster kommer 
det kunna genereras uppgifter och annan data som är 
anonym. Dessa anonymiserade uppgifter och data är ABAX 
egendom. ABAX har rätt till att överföra anonymiserade 
uppgifter till tredjepart. 

 ABAX plikter som personuppgiftsbiträde är vidare beskrivet i 
ett eget Biträdesavtal med Kunden, läs mer 
https://www.abax.no/abax-terms-conditions. 

10. Kontraktsbrott 
 Part kan säga upp Avtalsförhållandet till omedelbart 
upphörande i händelse av den andra partens väsentliga 
avtalsbrott. Konsekvenserna av väsentligt avtalsbrott 
regleras i avtalslagen inklusive rätten till kompensation etc., 
med de begräsningar i ABAX ansvar som följer av punkt 8. 

 Om betalning från kund inte är mottagen senast 14 dagar 
efter att ABAX har skickat ett skriftligt betalningskrav, kan 
Avtalsbrott anses vara väsentligt. 

11. Force majeure 
 ABAX skyldigheter inom Avtalsförhållandet upphävs vid 
force majeure. I detta sammanhang innebär force majeure 
händelser som är utom ABAX kontroll. Detta inkluderar, 
men är inte begränsat till; fel, skada, underhåll och 
reparationer på sambandscentraler, fel i 
telekommunikationsnätet, krig, naturkatastrofer, 
blixtnedslag, brand, strejk, lockout och andra 
arbetsmarknadsstörningar och händelser som medför 
plötslig eller oförutsedd förlust av personella resurser. 

 ABAX är skyldig att underrätta Kunden om incidenter som 
faller under force majeure så snart det är praktiskt möjligt. 
Kundens skyldigheter inom Avtalsförhållandet upphävs 
under motsvarande period då ABAX skyldigheter är 
upphävda. Däremot så berättigar inte kortvariga force 
major-incidenter Kunden att kräva någon prisreduktion. 

12. Radering av all data vid upphörande av 
Avtalsförhållandet - Kundens plikt att själv se till att 
exportera och vidare lagra data etc. 

 ABAX ansvar och rättigheter för lagring av data genererad 
eller upprättad via Tjänsten upphör vid upphörande av 
Avtalsförhållandet. Kunden har själv ansvaret för att 
eventuellt exportera och lagra data från ABAX före 
upphörandet av Avtalsförhållandet för Tjänsten. Om ABAX 
efter upphörande av Avtalsförhållande ska ha rätt och plikt 
till att spara genererad eller upprättat data via Tjänsten, 
måste Kunden och ABAX ha ingått ett eget avtal om 
datalagring för tiden efter den aktuella tjänsten utlöpt. 

 Radering av data sker rutinmässigt baserad på tid till annan 
gällande lagringsplikt i enlighet med Bokföringslagen. Om 
kunden har behandlingsunderlag som resulterar i kortare 
eller längre lagringstid måste radering i enlighet med detta 
avtalas skriftligt och separat med ABAX. 

13. Konsumentavtal 
 Om Kunden är konsument kommer konsumentköplagen 
(1990:932) att komplettera och, om tillämpligt, gälla före de 
Generella Villkoren. 

 ABAX följer lagstiftning för ångerrätt. Läs mer: 
https://www.abax.no/abax-terms-conditions. 

14. Tystnadsplikt 
 Parterna förpliktigar sig till att hålla all konfidentiell 
information parterna får tillgång till genom 
Avtalsförhållandet hemligt. Till konfidentiell information 
räknas all information som kan vara av betydning för 
konkurrens- eller integritetsmässiga syften att vara hemlig 
för tredjepart, inklusive personlig information och 
information om säkerhet och företagets förhållanden. 
Tystnadsplikten föreligger under hela Avtalsperioden och 
även efter. 

15. Tvister och laga domstol 
 Alla oenigheter som eventuellt uppstår mellan parterna i 
anledning av Avtalsförhållandet skall i första hand försöka 
lösas genom förhandlingar. I de fall förhandlingarna 
misslyckas skall tvisten avgöras av allmän domstol med 
Västmanlands tingsrätt som första instans.  
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16. Omfattning  

 Produktvillkoren för produktgrupp 1 gäller ABAX Triplog, 
ABAX Equipment Control och ABAX Toll Road, med deras 
respektive tilläggstjänster.  

 Definitionerna som fastställs i de Generella Villkoren gäller 
även för dessa Produktvillkor.  

 Varje abonnemang utgör en Tjänst. Uppsägning av ett 
abonnemang är därmed uppsägning av Tjänst.  

17. Produktbeskrivning 
 Avtalsförhållandet omfattar kartpositionering och eventuell 
registrering av resor för fordonet eller objektet som GPS-
enheten (”Enheten”) är placerad på och som är skriftligt 
avtalat med ABAX. 

 Kunden ges, under Kontraktets giltighetstid, en icke-
exklusiv rätt att använda kartdata i systemet för 
Produkterna för eget bruk. Kunden kan ladda ner, visa upp, 
spara och skriva ut dessa data för normalt och eget bruk i 
enlighet med syftet för Produkterna. All annan användning 
är förbjuden. 

 ABAX Toll Road (ofta kallad TRA) är ett 
administrationsverktyg online med GPS-spårning som 
kopplas till en egen AutoPASS-bricka. Uppnående av ABAX 
Toll Road-rabatt förutsätter att Tjänsten betalas på 
förfallodatum och att förskottet är inbetalt. Kunden är 
ansvarig för att säga upp existerande avtal och ta bort 
gamla vägtullsbrickor för att få ABAX rabatt på passagerna. 

 Kunden förpliktar sig att inte använda Tjänsten eller dess 
möjligheter i strid med svensk lag, lag i annat land där 
Kunden har tillgång till Tjänsten, eller 
Dataskyddsförordningens bestämmelser. Kunden 
förpliktigar även att säkerställa att ingen annan person får 
möjlighet till sådan användning. Brott mot denna 
bestämmelse anses som väsentligt avtalsbrott enligt punkt 
10. 

 Villkor för leverans är DDP (Incoterms®2010). ABAX äger 
Enheten tills full betalning av fakturan har mottagits. 

18. Betalning 
 Den första fakturan för abonnemanget och startkostnaden 
kommer att ställas ut efter att Enheten har levererats från 
ABAX lager – om inte den redan har betalts med kreditkort. 

 Den första förskottsfakturan för ABAX Toll Road gällande 
vägtullstransaktioner och deposition för vägtullsbrickor 
kommer att ställas ut efter att Kontraktet har blivit registrerat 
hos ABAX. Fakturor kommer därefter att ställas ut när 
balansen understiger 50% av det överenskomna 
förskottsbeloppet. Balansen skall alltid vara positiv för att 
undvika avaktivering av vägtullsbrickorna. 

 Vägtullsbrickorna till ABAX Toll Road öppnas med en gång 
för passager när förskottsfakturan är inbetald hos ABAX. 

19. Täckningsområde 
 Enheten fungerar i hela världen där kompatibelt mobilnät 
finns, men kartfunktionen kan ha begränsningar. 

 Enheten får inte användas utanför EU/EES, om inte annat 
skriftligen har avtalats med ABAX. Om sådan användning 
uppstår har ABAX rätt att fakturera kunden för 

tilläggskostnader som påföljder. 
 Lokala och geografiska förhållanden kan begränsa GSM- 
och GPS-täckningen som är nödvändig för Enhetens 
funktionalitet. 

20. Installation och test av enheten 
 Kunden är ansvarig för att säkerställa korrekt placering och 
installation av Enheten på fordonet eller objektet som 
omfattas av Avtalsförhållandet. En felaktig placering kan 
resultera i ofullständigt registrerade uppgifter.  

 Kunden skall funktionstesta Enheten efter installationen. 
Detta görs genom att kontrollera registreringarna med hjälp 
av det webbaserade gränssnittet för Produkterna. ABAX 
skall omedelbart meddelas om Enheten inte fungerar. 
ABAX kan på begäran utföra fjärrtester av Enheten. 

 ABAX är inte ansvarig för konsekvenser på grund av 
tekniska fel på fordonet eller som ett result av felaktig 
registrering. 

21. Service och underhåll 
 Månadsavgiften inkluderar inte byte av batteri.  
 Enheten får endast användas i samband med tjänster från 
ABAX. Kunden skall behandla Enheten aktsamt och 
använda Enheten enligt instruktionerna i 
användarhandboken.  

 Service, underhåll och reparationer av Enheten skall endast 
utföras av ABAX eller av ABAX auktoriserade partners. 
Kunden skall omedelbart returnera Enheten om den är 
defekt, skadad eller behöver ett batteribyte. Kunden står för 
eventuella fraktkostnader.  

 ABAX är ansvarigt för att säkerställa att Enheten fungerar 
under Avtalsperioden när Enheten används på det sätt som 
är föreskrivet. Detta ansvar gäller endast om eventuella 
åtgärder på Enheten har vidtagits av personal auktoriserad 
av ABAX. ABAX ansvar gäller inte fel på Enheten som 
beror på omständigheter som legat utanför ABAX kontroll. 
ABAX ansvarar således inte för fel till följd av Kundens 
oriktiga användning, bristfälligt underhåll eller oriktig 
montering, ändringar på Enheten i strid med anvisningar 
eller normal förslitning. I dessa fall skall Kunden stå för de 
kostnader som uppkommer i samband med åtgärder på 
Enheten. 

22. Kundens flytt av Enheten  
 Kunden kan flytta Enheten mellan olika fordon och objekt på 
egen hand. Om Kunden vill ha hjälp att flytta Enhet mellan 
fordon eller objekt är ABAX givetvis behjälpligt. ABAX 
arbete debiteras då enligt från tid till annan gällande 
prislista.  

 Om kunden flyttar ABAX Toll Road-bombrickan till ett annat 
fordon, måste kunden meddela ABAX skriftligen via e-mejl 
till kundcenter@abax.no 

23. Programuppdateringar  
 Programuppdateringar ingår i abonnemangskostnaden. 
 ABAX kan i tid till annan uppdatera Tjänsten med ny 
och/eller ändrad funktionalitet, så länge detta inte väsentligt 
förändrar funktionsnivån i Tjänsten negativt. 
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24. Omfattning 

 Tjänstevillkor för produktgrupp 2 gäller ABAX Fleet 
Management och dess tilläggstjänster.  

 Definitionerna som fastställs i de Generella Villkoren gäller 
även för dessa Produktvillkor.  

 Varje abonnemang utgör en Tjänst. Uppsägning av ett 
abonnemang är därmed uppsägning av Tjänst. 

25. Produktspecifikation  
 Avtalsförhållandet omfattar kartpositionering och eventuell 
registrering av resor för fordonet eller objektet som GPS-
enheten (”Enheten”) är placerad på och som är skriftligt 
avtalat med ABAX.  

 Kunden ges, under Kontraktets giltighetstid, en icke-
exklusiv rätt att använda kartdata i systemet för Produkten 
för eget bruk. Kunden kan ladda ner, visa upp, spara och 
skriva ut dessa data för normalt och eget bruk i enlighet 
med syftet för Produkten. All annan användning är 
förbjuden.  

 Kunder som har köpt fjärravläsning av digitala färdskrivare 
är själv ansvariga för att:  

 se till att nödvändiga kontrolldata i DDD-formatet, 
både för företag och förare, hanteras i enlighet med 
nationell lag, AETR-överenskommelsen och EU:s 
lagstiftning. ABAX hanterar data i enlighet med 
EU:s förordning (EC) No. 561/2006 – (EC) NO. 
165/2014 – AETR-överenskommelsen. 

 det föreligger ett giltigt förarkort och ett giltigt 
företagskort vars ID-nummer kan användas vid 
fjärrstyrning kan användas vid fjärrstyrd 
nedladdning. 

 se till att det föreligger en öppen aktiv FMS-modul 
som kan användas vid fjärravläsning och -transport 
av DDD-data.  

 Villkor för leverans är DDP (Incoterms®2010). ABAX äger 
Enheten tills full betalning av fakturan har mottagits. 

26. Varaktighet/Avtalsperiod 
 Avtalsperioden börjar, och den första fakturan för 
abonnemanget samt startkostnaden, när den första enheten 
är installerad. 

27. Betalning 
 Abonnemangskostnaden faktureras i enlighet med Avtalet. 
 Etableringskostnaden faktureras efter installation (se punkt 
29.1). 

28. Täckningsområde 
 Enheten fungerar i hela världen där kompatibelt mobilnät 
finns, men kartfunktionen kan ha begränsningar. 

 Enheten får inte användas utanför EU/EES, om inte annat 
har avtalats skriftligen med ABAX. Om sådan användning 
uppstår har ABAX rätt att fakturera kunden för 
tilläggskostnader som efterföljer. 

 Lokala och geografiska förhållanden kan begränsa GSM- 
och GPS-täckningen som är nödvändig för Enhetens 
funktionalitet. 

29. Installation, flytt och test av enheten 
 Installationen utförs av ABAX eller av ABAX auktoriserad 
verkstad, för att kunna erbjuda ABAX Lifetime Warranty. 
ABAX och Kunden kommer överens om tidpunkt, plats och 
kostnad för installationen, som faktureras Kunden av 
antingen ABAX eller av ABAX auktoriserad verkstad.  

 Kunder som har köpt fjärravläsning med DDD 
nedladdningar (Tunga fordon i yrkestrafik) skall installera 
hårdvaran på en av ABAX auktoriserad verkstad för 
färdskrivare enligt EU förordningen (EU). 165/2014. 

 Kunden ska själv testa enheten efter installation. Detta görs 
genom att kontrollera registreringar i gränssnittet för 
Tjänsten på internet. ABAX måste omedelbart kontaktas om 
enheten inte fungerar. ABAX kan på begäran utföra 
fjärrtester av enheten. 

30. Service och underhåll 
 Enheten får endast användas i samband med tjänster från 
ABAX. Kunden skall behandla Enheten aktsamt och enligt 
instruktionerna i användarhandboken.  

 Service, underhåll och reparationer av Enheten skall endast 
utföras av ABAX eller av ABAX auktoriserade partners. 
Kunden skall omedelbart returnera Enheten om den är 
defekt eller skadad. Kunden står för eventuella 
fraktkostnader.  

 ABAX är ansvarigt för att säkerställa att Enheten fungerar 
under Avtalsperioden när Enheten används på det sätt som 
är föreskrivet. Detta ansvar gäller endast om eventuella 
åtgärder på Enheten har vidtagits av personal auktoriserad 
av ABAX. ABAX ansvar gäller inte fel på Enheten som 
beror på omständigheter som legat utanför ABAX kontroll. 
ABAX ansvarar således inte för fel till följd av Kundens 
oriktiga användning, bristfälligt underhåll eller oriktig 
montering, ändringar på Enheten i strid med anvisningar 
eller normal förslitning. I dessa fall skall Kunden stå för de 
kostnader som uppkommer i samband med åtgärder på 
Enheten.  

31. Garanti 
 ABAX ansvarar inte för någon utrustning från tredje part 
utöver tillverkarens garantitid.  

32. Demontering och flytt av Enheten  
 Demontering och flytt av Enheten till ett annat fordon eller 
objekt skall utföras av ABAX eller av ABAX auktoriserad 
verkstad.  

 I de fall Enheten demonteras eller flyttas kommer detta att 
debiteras enligt från tid till annan gällande prislista.  

33. Programuppdateringar  
 Programuppdateringar och underhåll ingår i 
abonnemangskostnaden. 

 ABAX kan i tid till annan uppdatera Tjänsten med ny 
och/eller ändrad funktionalitet, så länge detta inte väsentligt 
förändrar funktionsnivån i Tjänsten negativt. 
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34. Omfattning  
 Produktvillkoren för produktgrupp 3 gäller ABAX Worker 
och ABAX Performance, inklusive deras tilläggstjänster.  

 Definitionerna som fastställs i de Generella Villkoren gäller 
även för dessa Produktvillkor.  

 Varje abonnemang utgör en Tjänst. Uppsägning av ett 
abonnemang är därmed uppsägning av Tjänst. 

35. Produktbeskrivning 
 Avtalsförhållandet ger tillgång till projektledningssystemet 
ABAX Worker och/eller ABAX Performance i enlighet med 
Avtalet. Eventuella kundspecifika anpassningar, 
integrationer etc. ingår inte, om inte det ingåtts ett skriftligt 
avtal om detta. 

 ABAX Worker måste tillrättaläggas och implementeras i 
Kundens verksamhet. Kunden är själv ansvarig för att 
verksamheten utövas i enlighet med gällande regelverk. 
ABAX Worker är endast ett hjälpmedel för att efterleva lagar 
och föreskrifter. 

 Applikationen för mobila enheter för Android och iOS. 
Applikationerna utvecklas för moderna standarder för 
smarttelefoner. Olika smarttelefoner har olika funktionalitet i 
förhållande till detta och funktionaliteten på sådana 
telefoner kan därför vara reducerad. 

36. Betalning 
 Abonnemangskostnaden faktureras i enlighet med Avtalet. 
 Den första fakturan för abonnemanget och startkostnad 
ställs ut efter det att Kontraktet är signerat – om inte det 
redan har betalts med kreditkort - och ABAX har behandlat 
ordern. 

37. Installation och test av programvara 
 Kunden skall funktionstesta programvaran efter 
installationen. Detta görs genom att kontrollera 
registreringarna med hjälp av det webbaserade gränssnittet 
till tjänsten. ABAX skall omedelbart meddelas om 
programvaran inte fungerar. ABAX kan på begäran utföra 
fjärrtester av programvaran. 

38. Uppdatering av programvara 
 Uppdatering och underhåll av programvara är inkluderad i 
abonnemangskostnaden. Kundspecifikt innehåll som 
HMS/KS-system etc. är inte en del av 
programvaruuppdateringen.  

 ABAX förbehåller rätten för nedtid.  
 ABAX kan i tid till annan uppdatera Tjänsten med ny 
och/eller ändrad funktionalitet, så länge det inte väsentligt 
inte ändrar funktionsnivån i Tjänsten negativt. 
 


