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Tillträdesrättigheter/koder till 24h Butiken
Användaruppgifter till nätbutiken erhålls via försäljaren genom skriftligt godkännande av den kontaktperson
eller firmatecknare som anges på kontoöppningsblanketten. Tillträdesrättigheterna ger rätt att använda en
eller flera Nonstop 24h-butiker enligt särskild överenskommelse. Tillträdesrättigheterna kan avtalas att gälla
tills vidare eller för viss tid.
Kundens ansvar:
• Kunden är ansvarig för att användaruppgifter och nycklar förvaras på ett betryggande sätt och att de
återlämnas när användningen upphör
• Kunden har inte rätt att överföra eller på annat sätt överlåta användar- och tillträdesrättigheter utan
föregående skriftligt medgivande från Rexel
• Kunden är skyldig att omedelbart anmäla om en persons anställning upphör eller om det sker
förändringar i en persons arbetsuppgifter som påverkar tillträdesrättigheterna
• Kunden ska se till att obehöriga inte får tillträde till Nonstop 24h Butiken
• I händelse av missbruk är kunden ansvarig för förlusten
• Kunden ansvarar alltid för samtliga skador som orsakas av Kundens verksamhet
• Kunden ska se till att Nonstop 24h Butikens säkerhet inte äventyras på grund av Kundens
oaktsamhet eller annan motsvarande handling
• Kunden förbinder sig att följa Nonstop 24h Butikens verksamhetsanvisningar (www.rexel.fi)

Leveranser och andra villkor:
• Kvittering av leveranser och köpta produkter görs med hjälp av en särskild PDA-läsare
• Beställningar som levereras direkt från leverantör kan inte tas emot i butiken som är obemannad
• Icke avhämtade leveranser krediteras inte
• Inköp i butiken förutsätter konto med kredit
• Rexel kan med giltig orsak vägra att ge rätt till tillträde eller frånta en redan angiven rätt.
• Rexel förbinder sig rätten att göra förändringar i avtalsvillkoren i denna bilaga.
Sekretess:
• Avtalsparterna är skyldiga att hemlighålla all den affärs- och företagsrelaterade information, som de
fått till kännedom under avtalets giltighetsperiod, samt låta bli att använda denna information tillgodo i
sin egen verksamhet i annat syfte än det som är i enlighet med avtalet.
• Kunden ser till att personalen är medveten om sekretessförpliktelsen. Kunden förbinder sig att
övervaka att dess personal följer sekretessförpliktelsen som om de vore parter i detta avtal.
• Rättigheter och förpliktelser i denna punkt gäller även efter att detta avtal gått ut.

Rexel strävar efter att Nonstop 24h-butiken ska vara tillgänglig för Kunden alla tider på dygnet året om.

