Särskilda villkor - IoT-abonnemang

Paket omfattar inte användning i en satellitoperatörs nät.
Datakvot (1 GB) kan köpas till för 9,90 €.

Giltiga fr.o.m. 1 mars 2018

1. Allmänt
1.1 Dessa Särskilda villkor gäller mellan Ålands Telekommunikation
AB, (”Ålcom”) och en kund (”Kunden”) avseende IoT-abonnemang.
Avtalet mellan Ålcom och Kunden består utöver dessa Särskilda villkor
även av Ålcoms Allmänna villkor.
Mobildatapaketen kan endast tecknas av privatpersoner som är fast
bosatta på Åland med finskt personsignum.
Minimidebitering för abonnemanget är fyra månader.
Ålcom förbehåller sig rätten att avsluta paket för kunder som inte följer
avtalsvillkoren samt rätten att flytta kunder till nya paket som
prismässigt överensstämmer med kundens nuvarande paket. I övrigt
hänvisas till Ålcoms allmänna leveransvillkor.
En kalendermånads uppsägningstid tillämpas om inte annat anges.
Samtliga priser innehåller mervärdesskatt (24 %)
2. Tjänsten
2.1 Tjänsten innebär att Kunden kan använda IoT –tjänster via
mobilnätet enligt specificering i abonnemangsavtalet.
I Tjänsten ingår kommunikation via data. Ålcom erbjuder även samtal,
SMS samt MMS som en tilläggstjänst.
2.3 Ålcom ansvarar inte för skada till följd av tillfälliga problem i driften
av Tjänsten, såsom avbrutna samtal eller att anrop inte går fram, även
om problemen orsakats av åtgärder vidtagna av Ålcom.
2.4 Utöver underhåll och ändring av Tjänsten enligt de Allmänna
villkoren, har Ålcom rätt att genomföra ändringar, uppgraderingar och
uppdateringar i Nätet. Det är Kundens ansvar att bedöma om Tjänsten
är anpassad för Kundens behov och användningsområde.
3. Användning av SIM-kort och utrustning/terminaler
3.1 Kunden ansvarar för att Tjänsten och SIM- korten kan användas och
fungerar tillsammans med de terminaler, tjänster och produkter som
används av Kunden.
4. Roaming
I Tjänsten ingår inte roaming. Ålcom erbjuder dock roaming som en
tilläggstjänst.
5. Kvoter
Outnyttjade datakvoter är förbrukade vid månadens slut och kan inte
sparas till efterföljande månader.
För användning av mobildata utanför Åland/Finland tillämpas Ålcoms
gällande prislista.
6. Data
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