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§ 1 Beställning Kunden beställer databasen ELIS genom att sända en beställning med sina uppgifter
via e-post eller via formulär på hemsidan. Genom att skicka iväg uppgifterna godkänner kunden villkor
och gällande prislista för ELIS.
§ 2 Nyttjanderätt
Enbart kunden och kundens organisation äger nyttjanderätt till användning av ELIS. Informationen i
ELIS får ej spridas vidare till andra parter utanför kundens organisation, ej heller säljas eller överlåtas i
något format. Journalister och media äger rätt att citera information som visas gratis på
www.elbilsstatistik.se, men ska alltid ange Power Circle som källa. Det åligger kontaktpersonen att
tillse att användaren följer de instruktioner som anges i dessa villkor. § 10 behandlar PUL.
§ 3 Leverans
ELIS levereras i en Excel-fil anpassat för Microsoft Office paketet för PC och Mac, version 2007 och
framåt. Leverans sker vanligtvis första vardagen i varje ny månad till angiven e-postadress. Om en
engångsbeställning görs, levereras ELIS vanligtvis inom 48 timmar med uppgifter gällandes från
senaste uppdatering. Power Circle tar ej ansvar för möjligheten att ELIS hamnar i SPAM-korgen eller
andra orsaker till leveransfel, ej heller funktionalitet i övriga program eller versioner än ovan angivet.
Vid utebliven eller felaktig leverans ombeds kunden att kontakta Power Circle snarast möjligt för
korrigering.
§ 5 Betalningsalternativ och prissättning Betalning sker enbart mot faktura. Tillsvidareabonnemang
faktureras månadsvis. Power Circle äger rätt att förändra pris och prissättning utan förvarning.
§ 6 Fakturering
Faktura skickas till angiven kontaktperson och fakturaadress. Betalningsvillkor 30 dagar netto.
§ 7 Ändringar av ELIS
Power Circle har rätt att när som helst företa ändringar i ELIS, t.ex. vad avser struktur och innehåll. I
det fall ändringarna av ELIS är väsentliga skall Power Circle lämna meddelande om detta via e-post till
aktiva abonnenter senast tio (10) arbetsdagar före ändringen träder ikraft. Power Circle åtar sig dock
att inte företa ändringar som innebär att syftet med ELIS förfelas utan att rådgöra med kunder med
aktiva abonnemang.
§ 8 Ansvarsbegränsning Kunden är medveten om att ELIS endast utgör ett verktyg för kunden och att
Power Circle därmed inte ansvarar för att uppgifterna är vare sig korrekta eller kompletta. Power Circle
ansvarar i inget fall för skador, direkta eller indirekta, eller följdskador relaterade till information i
ELIS.
§ 9 Avtalstid Tillsvidareabonnemang
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Tillsvidareabonnemang avser alltid minst 3 månatliga utskick. Utskicken fortsätter till dess att kund
beslutar om uppsägning. Uppsägning görs via e-post tilli nfo@powercircle.org, ange namn och företag,
samt anledning till uppsägning.
§ 10 PUL
Power Circle avser i egenskap av personuppgiftsansvarig, att med databasen ELIS sammanställa
information till branschaktörer och organisationer som behöver korrekt och omfattande fakta kring
elbilar och deras positionering. ELIS sammanställer bl a registreringsnummer för att fastställa
lokalisering och kluster av elbilar bl a för korrekt utbyggnad av laddinfrastruktur och andra relaterade
satsningar. Uppgifterna kan även komma användas av journalister och forskningsprojekt m fl.
Registreringsnummer kan via tredje part knytas till individens personuppgifter, men aldrig via ELIS eller
Power Circle. Privatägda bilar i ELIS äger rätt att få ett registerutdrag, samt få registreringsnummer
bortplockat från ELIS om så önskas. Registreringsnummer finns endast tillgängliga till betalande
kunder och regleras enligt ELIS allmänna villkor.
För övriga frågor kring PUL och ELIS kontakta Power Circles vd, Olle
Johansson,olle.johansson@powercircle.org , 070-791 29 62.
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