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Øvrige abonnementsbetingelser  

 

1. Abonnenten er forpligtet til at oplyse korrekt navn, adresse, telefonnummer samt e-mail til Carlog System, 

samt selv at opdatere disse informationer gennem Carlog's system såfremt der sker ændringer. 

 

2. Carlog System forpligter sig til, så vidt teknisk muligt, at gemme GPS data i minimum 5 år så længe 

abonnementsaftalen opretholdes. 

 

3. Adgang til Carlog's sporingssystem og kørebog udbydes efter principper om "udbud efter bedste evne". Dvs. 

at en række forhold i visse situationer kan forhindre adgang til systemet, og at Carlog System ikke kan holdes 

ansvarlig for direkte eller indirekte tab som følge af manglende adgang til Sporingssystemet og kørebogen, 

manglende opsamling af GPS-data, tab af historisk GPS-data eller lign. 

 

4. Carlog System sender abonnenten påmindelser via e-mail 14 dage inden udløb af abonnementsperioden, 

samt på dagen for udløb. Påmindelserne sendes til den af abonnenten oplyste emailadresse. Det påhviler 

abonnenten at sørge for at Carlog System´s påmindelser kan komme uhindret frem, dvs. at den oplyste e-

mail er gyldig og fungerer, at Carlog System påmindelser ikke frasorteres i spam- eller lign. filtre. 

Påmindelserne sendes som en service, ikke som en forpligtelse, og modtagelse af påmindelserne er derfor 

ikke en forudsætning for forfald af betaling. 

 

5. Betaling foregår fortrinsvist online med betalingskort, der kan dog indgås en speciel aftale om betaling via 

EAN, bank eller anden metode såfremt det for abonnenten er nødvendigt. GPS abonnementet faktureres for 

løbende 12 måneder forud. 

 

6. Abonnementsbetalingen skal være Carlog System i hænde senest samme dag en ny abonnementsperiode 
påbegyndes. 
 

7. Udebleven eller for sen betaling anses som en opsigelse af aftalen. Hvis betaling ikke modtages rettidigt 
lukkes adgangen til sporingssystemet, kørebogen derfor automatisk med øjeblikkelig virkning. 
 

8. Er betaling for næste abonnementsperiode ikke modtaget hos Carlog System senest 30 dage efter udløb af en 
abonnementsperiode, forbeholder Carlog System sig ret til at lukke for GPS enhedens mobilabonnement. 
Opstart af abonnement hvor mobilabonnement er opsagt pålægges gebyr kr. 250,00 excl. moms. 
 

9. Carlog System er ikke ansvarlig for skader, der kan relateres til strømafbrud, krig, uroligheder, strejker, 
udfald på GPS- eller mobildækning samt andre forbindelsesproblemer og tilsvarende situationer. 

 

10. Carlog System kan ikke drages til ansvar for skader som skyldes mobilselskabernes ydelser /produkter, 
herunder mobil og datatrafik, samt overførsler og tjenester af enhver art relateret hertil. 
 

11. Carlog System er ikke ansvarlig for skader, udgifter eller lignende som skyldes nedbrud på Carlog System ´s 
server. 
 

12. Carlog System hæfter ikke for tab ved skader, følgeskader, indirekte tab, driftstab eller lignende som 
abonnenten kan sikre sig imod ved tegning af en forsikring herfor. 
 

13. Mobilselskabet foretager løbende tekniske ændringer for at opretholde en tilfredsstillende drift. Disse 
ændringer kan i nogle tilfælde forårsage at nettet / dækningen lukkes ned eller forringes. Mobilselskabet og 
Carlog System kan ikke drages til ansvar for tab, forstyrrelser, manglende forbindelse eller lignende 
problemer forbundet hermed. 

 
 

 


