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GAMMADATAS ALLMÄNNA VILLKOR
Dosimetritjänst
1.

TILLÄMPLIGHET

1.1

Dessa
villkor
tillämpas
vid
tillhandahållande av dosimetritjänst
från Gammadata Instrument AB 4.3
(”Säljaren”) till kund (”Köparen”).
Dosimetritjänsten omfattar
-

Tillhandahållande av dosimeter

-

Konto med administrativa
rättigheter
på
hemsidan
www.Instadose.com

-

4.2

4.4

5.
I
förekommande
fall
rapportering till Nationella 5.1
Dosregistret

2.

BESTÄLLNING

2.1

Dosimetritjänsten är ett löpande
avtal till dess att Köparen begär 5.2
uppsägning. Vid beställningstillfället
anger Köparen antal dosimetrar
som omfattas av tjänsten samt
Köparens kontaktperson. För att
skapa ett administrativt konto
behöver Säljaren delges uppgifter
om
Köparen
enligt
bilagan
Instruktion till ny kund av
6.
dosimetritjänsten Instadose.

3.

LEVERANS

3.1

Leverans sker på villkor som anges i 6.1
ordererkännandet. Om Köparen
vägrar
ta
emot
leveransen
förbehåller sig Säljaren att fakturera
kostnaden för leveransförsöket och
äger
rätten
att
säga
upp
dosimetritjänsten.

4.

ADMINISTRATION AV
DOSIMETRITJÄNST

4.1

Köparen
har
administrativa 6.2
rättigheter till dosimetritjänsten och
kan härigenom skapa nya användare
under Köparens konto under eget
ansvar. För att utöka antalet
dosimetrar i dosimetritjänsten sker
det genom en ny beställning till
Säljaren. Vill Köparen minska 7.
antalet
dosimetrar
i
dosimetritjänsten sker det genom att
kontakta Säljarens med kundtjänst. 7.1
Ändringen träder i kraft vid senast
20 arbetsdagar efter ändring.

Alla dosimetrar faktureras oavsett
om dessa är oanvända eller saknar
dosimeterbärare.
Dosimetrar som skadas eller tappas,
ersätts av Säljaren på begäran av
8.
Köparen
och
på
Köparens
bekostnad enligt gällande prislista.
Dosimetrar som återkallas i
kvalitetssäkringsprogrammet ersätts
utan kostnad för Köparen.
BETALNING OCH PRIS
Betalning sker mot faktura och
avser förskott för dosimetritjänsten
med en periodicitet på 12 månaders
om inget annat överenskommits vid
beställning, dock minst tre månader.
Säljaren förbehåller sig rätten att
justera priserna. Justering av priser
meddelas senast en månad innan
ikraftträdande. Om Köparen inte
godkänner prisjusteringen har denne
rätt att utan påföljd säga upp
dosimetritjänsten enligt förfarandet i
9.
punkten 7.
RETUR OCH
ÄGANDERÄTTSFÖRBEHÅL
L
Dosimetrarna förblir Säljarens
egendom och ska returneras efter
avslutad dosimetritjänst. Dosimetrar
som inte är Leverantören tillhanda
senast 30 kalenderdagar från
utgången av mätperiod betraktas
som oreturnerade medför en avgift.
Retur av dosimetrar sker på
Köparens risk och kostnad.
Köparen
ansvarar
för
att
returnerade dosimetrar inte är
kontaminerade vid ankomst till
Säljaren. Vid kontamination är det
Köparens ansvar att hantera och
bekosta
dekontaminering
eller
destruktion.

efter uppsägning om inte annat
överenskommits. Köparen är fram
till
avtalets
upphörande
betalningsskyldig
för
dosimetritjänsten.
BEFRIELSEGRUNDER
(FORCE MAJEURE)
Säljaren är befriad från påföljd på
grund av underlåtenhet att fullgöra
sin förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i
force majeure eller händelser som
ligger utanför Säljarens kontroll.
Parterna avtalar att Säljarens
skadeståndsskyldighet vid brott mot
Köparens förpliktelser enligt avtalet
är begränsad och att Kunden inte
kan begära annan ersättning än
återbetalning för de tjänster som
omfattas av avtalsbrottet. Inte i
något fall ansvarar Säljaren för
indirekt skada eller följdskada, till
exempel
kommersiell
eller
affärsmässig skada eller utebliven
intäkt.
TVISTER, TILLÄMPLIG LAG
Tvist i anledning av dessa villkor ska
slutligt avgöras genom skiljedom vid
Stockholms
Handelskammares
Skiljedomsinstitut (Institutet).
Institutets Regler för Förenklat
Skiljeförfarande ska gälla om inte
Institutet, med beaktande av målets
svårighetsgrad,
tvisteföremålets
värde och övriga omständigheter,
bestämmer
att
Regler
för
Stockholms
Handelskammares
Skiljedomsinstitut ska tillämpas på
förfarandet. I sistnämnda fall ska
Institutet också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller
tre skiljemän.
Skiljeförfarandet ska äga rum i
Stockholm.
På detta avtal ska svensk lag
tillämpas, utan tillämpning av dess
lagvalsregler.

AVTALSTID OCH
UPPHÖRANDE
Uppsägning av dosimetritjänsten
meddelas Säljarens kundtjänst.
Avtalet upphör att gälla tre månader
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