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Ess Vägsystem AB 

Användarvillkor 
Senast redigerade 2019-03-23, 01:50 

Inledning 

Vi på Ess Vägsystem AB är glada att ni har hittat våra tjänster! Vi vet hur omständliga 

användarvillkor kan vara, så vi har försökt hålla dem kortfattade och gå rakt på sak. 

För att minska upprepningar har vi definierat några vanligt förekommande ord här nedan! Ord 

och ordföljder som är skrivna med fet stil i texten hänvisar till dessa definitioner. 

1. Definitioner 

• Ess Vägsystem AB/Vi/Oss 

Det svenskregistrerade aktiebolaget Ess Vägsystem AB, org.nr. 559071–5172. 

• Ni/er (ert) 

Beställaren, beställarens organisation eller användare av tjänsten. 

• Tjänsten/tjänstens 

Android-appen Mobilt Dispenssystem tillhandahållen av Ess Vägsystem AB via mail 

eller från vår hemsida, www.essvagsystem.se.  

• Villkoren 

Den gällande versionen av Ess Vägsystem AB:s användarvillkor som återfinns på vår 

hemsida www.essvagsystem.se.  

• Avtalet 

Det avtal mellan Ess Vägsystem AB och er som utgörs av villkoren när de har 

godkänts av er. 

• Gällande regler 

Sveriges rikes lag, eventuella lokala regler och villkoren. 

2. Godkännande 

Genom beställning och användning av tjänsten godkänner ni de villkor som tas upp i detta 

dokument, att ni sluter ett juridiskt bindande avtal, avtalet, med oss. Grunden för avtalet är 

villkoren (alltid den gällande versionen som återfinns på hemsida, www.essvagsystem.se). 

I fall då vi gör förändringar i dessa villkor meddelar vi er detta, via den senaste mailadress ni 

angivit som kontaktadress, minst 30 dagar innan de nya villkoren träder i kraft. Det är alltid 

ert ansvar att hålla koll på- och meddela oss om ni inte längre samtycker med villkoren. Om 

vi inte hör något från er under dessa 30 dagar tolkas det som att ni godkänner den nya 

versionen av policyn. 

http://www.essvagsystem.se/
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3. Avsedd användning 

Tjänsten är endast ett hjälpmedel och skall användas därefter. Det innebär att användning av 

tjänsten alltid måste ske tillsammans med relevant dispens som utfärdats av Trafikverket i 

pappersform. Ni ansvarar själva för att kontrollera att uppgifterna som presenteras stämmer. 

Tjänsten får EJ användas på så vis att den på något sätt kan skapa farliga situationer. Det 

innebär att användning av tjänsten under färd endast får ske via röstguiden. Endast när 

fordonet står stilla och parkerat eller när man befinner sig på annan säker plats får tjänstens 

övriga funktioner användas. Transporter på ogiltiga dispenser är absolut förbjudet. 

Tjänsten skall användas tillsammans med en licensnyckel unik för varje enhet. Det är inte 

tillåtet att utnyttja samma licensnyckel på flera enheter samtidigt. Tjänstens bakomliggande 

system får ej påverkas på annat sätt än via tjänsten i dess ursprungliga utförande och med 

ursprunglig funktionalitet. 

4. Era åtaganden och rättigheter 

Ni intygar och godkänner att... 

• ...beställning utförs i egenskap av en organisation med ett godkänt 

momsregistreringsnummer och som enligt gällande regler har rätt att ingå avtal med 

Ess Vägsystem AB. 

• ...både Ess Vägsystem AB och Trafikverket alltid ska hållas fria från ansvar i fall av 

olycka till följd av användning av tjänsten, såväl materiell som personlig, kostnad, 

förlust eller liknande, i den utsträckning som tillåts av gällande regler. 

• ...ni inte på något sätt kommer utnyttja eller påverka tjänsten eller dess 

bakomliggande system på något sätt annat än genom avsedd användning 

(se avsnitt 3 ovan). 

• ...ni inte på något sätt kommer göra eller låta göra intrång i eller åverkan på-, inhämta 

uppgifter från- eller äventyra säkerheten hos tjänsten eller dess bakomliggande 

system. 

• ...ni inte kommer använda en annan användares konto, uppgifter, licens eller identitet. 

• ...ni ansvarar för alla dataavgifter och andra kostnader, som tillkommer vid 

användning av tjänsten. 

Ni har rätt att… 

• ...fritt använda tjänsten förutsatt att användningen följer gällande regler. 

• ...på 30 dagars varsel säga upp detta avtal. Detta sker i första hand per mail Ess 

Vägsystem AB, info@essvagsystem.se. 
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5. Våra åtaganden och rättigheter 

Vi åtar oss att… 

• ...inom 30 dagar efter köp, eller senare i fall då felaktig funktion eller defekter kan 

bevisas och då ingen annan lösning finns, betala tillbaka den del av senast utförda 

betalningen motsvarande den/de enheter där problemet existerar för den berörda 

tjänsten. 

• ...i möjligaste mån alltid informera er angående viktiga förändringar och händelser i 

tjänsten eller er användning av dessa. 

Vi har rätt att… 

• ...i de fall då inte avtalet följs- eller då utomstående faktorer som vi inte kan styra över 

tvingar oss, att omedelbart stoppa tjänsten och säga upp avtalet utan förvarning. 

6. Sekretess 

Ess Vägsystem AB hanterar personuppgifter och företagsuppgifter i enlighet med gällande 

regler. Detta innebär utöver många olika punkter att vi inte kommer sälja eller på annat sätt 

förmedla vidare några av de uppgifter ni lämnar till oss annat än när det är absolut 

nödvändigt i juridiska sammanhang, och då så restriktivt som möjligt. 

Genom att godkänna villkoren godkänner ni även den information som ges i Ess Vägsystem 

AB:s datapolicy. Datapolicyn finns att läsa på vår hemsida www.essvagsystem.se. 

7. Upphovsrätt 

Tjänsten ägs och drivs av Ess Vägsystem AB och får inte kopieras, modifieras, ändras, 

distribueras, säljas eller hyras ut, varken som helhet eller delvis, av någon annan än Ess 

Vägsystem AB. Det är också helt förbjudet att dekonstruera eller göra försök till att extrahera 

källkoden från tjänsten såvida inte gällande regler förbjuder dessa begränsningar. 

8. Betalning 

Betalning av tjänsten sker alltid enligt aktuella uppgifter som återfinns på hemsidan 

www.essvagsystem.se. I de fall då inget annat anges sker betalningen i form av 

prenumeration med en startavgift och efterföljande årsavgifter, och som standard är 

betalningsvillkoret 30 dagar netto. 

I fall då betalning inte inkommer från er före eller under betalningsdagen som anges på 

fakturan kommer alla era licenser som berörs av fakturan att blockeras tillfälligt. Om 

betalning inte inkommer under ytterligare tio dagar efter betalningsdatumet kommer 

licenserna tas bort permanent, och ni måste då göra en ny beställning för att komma åt 

tjänsten (startavgifter kommer debiteras på nytt). 
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9. Ansvar 

Vi kommer göra vårt bästa för att hålla tjänsten fungerande och felfri. Vi kan dock inte 

garantera att det alltid kommer lyckas. I händelse av driftstopp, krascher och liknande lovar 

vi däremot att så snart det är möjligt- och i den mån det är möjligt att ta kontakt med- och 

informera er om felet och åtgärda dessa så snart som möjligt. 

Vi ansvarar inte för eventuella skador som uppstår till följd av all form av felaktig användning 

av tjänsten. Felaktig användning innebär all användning som inte tas upp som godkänd 

användning i dessa villkor eller som vi talar om för dig via vår hemsida, per mail eller 

muntligen. 

De ljudfiler som används till röstguiden ägs av Trafikverket. I händelse av någon form av 

materiell skada, ekonomisk förlust eller annan form av olycka skall även Trafikverket hållas 

helt fria från ansvar och ej utsättas för någon form av skuld. 

10. Ändringar och uppsägning 

Tjänsten är ständigt under utveckling och förbättring. Det innebär att vi när som helst kan 

lägga till eller ta bort funktioner eller funktionaliteter och även att vi kan- och har rätt till att 

låsa eller stoppa tjänsten helt på grund av yttre omständigheter som vi ej kan styra över. Vi 

kan vidta någon av dessa åtgärder när som helst och vi kan inte garantera att vi kan förvarna 

er. Givetvis lovar vi däremot att i så stor utsträckning det är möjligt göra detta! 


