ALLMÄNNA VILLKOR FÖR Dial It Communications B.V. DISTRIBUTÖRSAVTAL
(Utgåva 5 gällande från den 15 Augusti 2005)
1 Allmänna villkor:
Distributören äger rätt att kalla sig Dial It distributör endast efter att ha

Dial It enligt gällande rabattplan. Avräkning sker månadsvis. Kravet
för en första rabattering är att distributören värvat kunder med 10

godkänt distributörsavtalet och registrerat sig.
2 Ansökan:

stycken telefonnummer, samt att kunderna betalat sin första faktura.
Om kunden övergår till annat bolag än Dial It inom tre (3) månader,

Ansökan att antas som distributör skall innehålla namn,
personnummer, adress, telefonnummer samt e-post adress. Dessa

äger Dial It rätt att dra av den lämnade rabatten vid kommande
avräkning. Dial It har rätt att innehålla rabattavräkningar avseende

uppgifter är obligatoriska. Ansökan görs på Dial Its hemsida.
3 Villkor:

kunder som inte sköter sina betalningar på ett godtagbart sätt. Om,
men endast om, distributörens tillkommande rabatt under mer än tre

För att kunna vara distributör krävs det att distributör, som är fysisk
person, är minst 18 år och har sitt telefonabonnemang anslutet till

månader överstiger distributörens kostnader för egna telefonsamtal,
så kan distributören hos Dial It’s kundtjänst ansöka om särskilt avtal.
10 Upphörande av rabattavräkningar:

Dial It. Distributören förbinder sig att så länge avtalet är gällande och
inom ett år efter det att avtalet sagts upp av endera parten inte direkt
eller indirekt påverka Dial It’s kunder att byta till annan leverantör.
4 Distributörens rättigheter:
Distributören äger rätt att ta upp beställningar från kunder som
önskar ansluta sitt telefonabonnemang till Dial It. Distributörens rätt
är inte personlig. Parternas rättigheter enligt detta avtal är inte
exklusiv. Rätten att ta upp beställningar skall ske inom ramen av Dial

Avräkning upphör i samband med uppsägning av detta avtal.
11 Avtalsbrott:
Om distributören bryter mot detta avtal eller på annat sätt skadar Dial
It eller dess affärspartners, så äger Dial It häva avtalet med
omedelbar verkan.
12 Sekretess:
Det är inte tillåtet för distributören att lämna uppgifter till tredje person

It’s allmänna villkor.
5 Avtalsperiod och Avtalets upphörande:

om detta avtal eller om parternas affärspartners.
13 Meddelande och kundtjänst:

Avtal mellan distributör och Dial It är slutet när Dial It har godkänt och
bekräftat ansökan via brev eller e-post till distributören. Avtalet är ett

Uppsägning eller andra meddelanden med anledning av avtalet skall
skickas till: Dial It Communications B.V. Distrbutörskundtjänst, Box 5,

tillsvidareavtal. Avtalet kan skriftligen sägas upp av distributören med
omedelbar verkan utan iakttagande av någon uppsägningstid. Avtalet

101 20 Stockholm. Meddelande till distributören skickas till av denne
uppgiven adress. Distributören är skyldig att anmäla eventuella

kan med iakttagande av en uppsägningstid av tre månader skriftligen
sägas upp av Dial It om förutsättningarna för Dial It’s verksamhet

adressändringar till Dial It.
14 Skadeståndsbegränsning:

förändras i väsentlig mån.
6 Oberoende verksamhet:

Dial It skadestånd för skada som till följd av Dial It agerande kan
uppstå för distributören är begränsat till femtusen kronor. Dial It

Distributören är verksam som helt fristående självständig
uppdragstagare och avtalet medför inget anställnings-, agentur-,

ansvarar inte i något fall för indirekt skada för distributören.
15 Överlåtelse av avtal:

franchise-eller jointventureförhållande. Distributören bestämmer själv
omfattningen av sina arbetsinsatser. Verksamheten som distributör

Dial It har rätt att överlåta avtalet till annat företag. I det fall avtalet
överlåts till annat företag, äger distributören fortfarande rätt till

görs i eget namn och för egen räkning. Distributören är skyldig att
själv ordna eventuella erforderliga tillstånd för sin verksamhet.

framtida rabatter. Distributören äger inte rätt överlåta avtalet till annan
person. Skulle distributören avlida ärvs rätten till framtida rabatter

Distributören är själv ansvarig för redovisning av skattepliktig
inkomst, skatter och avgifter. Distributören verkar ej som

enligt svensk lag.
16 Förändringar i avtalet:

medarbetare i Dial It eller på deras uppdrag, och får ej heller ge sken
därav. Distributören svarar själv för samtliga de kostnader som

Dial It äger rätt att göra ändringar i dessa Allmänna villkor om
förändringar i Dial It verksamhet gör detta nödvändigt. Det är alltid de

betingas av verksamheten som distributör.
7 Marknadsföringsmaterial:

Allmänna villkoren som redovisas på Dial It’s hemsida som är
gällande mellan parterna.
17 Samtycke till behandling av personuppgifter:

Distributören får endast efter godkännande av Dial It använda
egenhändigt producerat marknadsföringsmaterial. Distributören får ej

De personuppgifter som distributören vid undertecknandet av avtalet

producera egna hemsidor för verksamheten med Dial It utan erhåller
en centralt framtagen hemsida med utrymme för egen presentation,

och i framtiden lämnar kommer Dial It lagra, bearbeta samt på annat
sätt behandla med datorteknik. Personuppgiftsansvarig för de

som ej får innehålla prislista eller anmälningsblankett eller länkar till
annan än Dial It egen hemsida.
8 Avtal mellan Dial It och slutkund:

uppgifter som distributören lämnar är Dial It. Distributören har rätt i
enlighet med personuppgiftslagen få ut information om behandling av

Distributören tar endast upp beställningar från kunder och förmedlar

personuppgifter som rör distributören. Dial It kommer, i enlighet med
legala krav, på distributörens begäran att rätta och utplåna

dem till Dial It. Avtal sluts mellan Dial It och slutkund. De
beställningar som distributören förmedlar skall vara underskrivna av

personuppgifter som behandlas samt iaktta distributörens rätt att
återkalla ovan lämnat samtycke till behandling av personuppgifter.

kunden och innefatta medgivande att de vill bli anslutna till Dial It.
9 Rabatt:

Genom att underteckna avtalet samtycker distributören till behandling
av distributörens personuppgifter enligt ovan.

Distributören erhåller en rabatt på sina egna samtalskostnader hos

