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Vid undertecknandet accepteras även SmartSolutions särskilda villkor (Bilaga).
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Tjänst 
Smart Solutions tillhandahåller en positioneringsplattform ”Wherehere positionering (”Wherehere”)”. Genom att 
logga in på Wherehere godkänner kunden nedan angivna särskilda villkor. 
 
Avtalstid 
Tecknandet av tjänsten Wherehere Positionering gäller för 12 månader därefter övergår det tills vidare med en 
månads ömsesidig uppsägningstid, om ej annat avtalas.  
 
Wherehere positionering, Tjänsteinnehåll, anslutning m m. 
Tjänsten Wherehere Positionering ger Kunden möjlighet att positionsbestämma SIM-kort knutna till de Kundens 
Telenor abonnemang för vilka Kunden valt tjänsten Wherehere Positionering. Tjänsten Wherehere Positionering 
fungerar  i Sverige och Norge under förutsättning att Telenor har täckning i aktuellt område. Wherehere´s 
målsättning, vid angivande av aktuellt SIM-korts position, är att tillhandahålla noggrannhet från 300 meter upp till 
någon kilometer i tätort,och från någon kilometer upp till  
c a en mil utanför tätort. Nämnda målsättning innefattar dock inga garantier eller andra åtaganden vad avser 
faktisk noggrannhet. Kundens datorsystem för att skicka förfrågan om position och ta emot svar med uppgift om 
position (”Applikationen”) ansluts till Wherehere´s positioneringssystem via Internet. Kunden ansvarar för 
anslutningen samt står för samtliga kostnader i samband med anslutningen. Kunden tilldelas ett konto i 
Wherehere´s positioneringssystem (”Kontot”) samt användarnamn och lösenord för Kontot. 
Genom angivande av användarnamn och lösenord får Kunden tillgång till Kontot. Till Kontot är knutna de 
Kundens Telenor abonnemang för vilka Kunden valt tjänsten Wherehere Positionering. Användarnamn och 
lösenord för Kontot samt för vilka Kundens Telenor abonnemang Kunden, vid detta avtals ikraftträdande, valt 
tjänsten Wherehere Positionering framgår av avtalsformulärets framsida. Erhåller Kunden under avtalstiden en 
icke-exklusiv och ej överlåtbar rätt att för eget bruk nyttja av Wherehere tillhandahållen s k webbkarta (”Kartan”). 
Kartan har en vägindelning som omfattar det Allmänna vägnätet, innefattande Europa- och riksvägar, d v s 
stamvägnätet, och primära och sekundära landsvägar, samt det Kommunala vägnätet, innefattande orts- och 
bostadsvägar. Wherehere garanterar dock inte att Kartan, vägindelningen inkluderad, är komplett eller korrekt, 
och det antecknas särskilt att uppdatering sker omkring en gång per kalenderår, det vill säga ej löpande. När det 
gäller geometrisk noggrannhet är målsättningen att grundmaterialet ska ha en noggrannhet om +/- femtio (50) 
meter, varvid symbolen som markerar objektets position har en storlek motsvarande 700 meter, beträffande 
Atlaskartor, d v s översiktskartor, samt en noggrannhet om +/- tio (10) meter, varvid symbolen som markerar 
objektets 
position har en storlek motsvarande 35 meter, beträffande Tätortskartor. Nämnda målsättningar innefattar dock 
inga garantier eller andra åtaganden vad avser faktisk noggrannhet.  
 
Personuppgiftslagen, ändamål med positioneringen m m  
Kunden är införstådd med att hanteringen av positioneringsuppgifter, inom tjänsten Wherehere Positionering, kan 
omfattas av personuppgiftslagen. Kunden bestämmer ändamålen för den behandling av personuppgifter som 
hanteringen av positioneringsuppgifter inom tjänsten Wherehere Positionering kan utgöra och hur dessa skall 
användas. I den mån Wherehere hanterar personuppgifter i samband med positionering som sker på uppdrag av 
Kunden, sker sådan behandling endast för att tekniskt kunna tillhandahålla Kunden de uppgifter som 
omfattas av tjänsten Wherehere Positionering. De åligger Kunden att inhämta eventuellt vederbörligt samtycke 
från de som positioneras samt i övrigt att följa vad som vid var tid följer av personuppgiftslagen. 
 
Avgifter och priser 
Avgifter och priser utgår enligt Smart Solutions vid varje tidpunkt gällande prislista. 
 
Ansvarsbegränsning 
Smart Solutions svarar inte i något fall för indirekta skador, såsom t ex utebliven vinst, förväntad besparing, förlust 
av inkomst. Telenors ansvar för direkt skada är per år begränsat till fem (5) gånger det vid tidens för skadans 
uppkomst gällande basbeloppet enligt lagen (1962: 381) om allmän försäkring. Smart Solutions ansvarar ej för 
skada, vare sig direkt eller indirekt, till följd av problem i driften, såsom t ex avbrutna SMS-meddelanden eller 
samtal eller att anrop inte går fram, även om problemen orsakats av åtgärder vidtagna av Smart Solutions. Smart 
Solutions äger rätt att avvisa anrop från mobiltelefoner, SIM-kort eller Applikationer som medför störningar i 
Telenors mobiltelefonnät. 
 
Överlåtelse 
Kunden får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/ eller skyldigheter enligt detta avtal 
utan Smart Solutions godkännande. Tvist skall avgöras genom skiljeförfarande enligt vid varje tidpunkt gällande 
svensk lag om skiljeförfarande. 
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