
Sökavtal & Registreringsformulär
GSM/VHF/GPS* - baserat söksystem med larmfunktion

I och med undertecknande av detta avtal godkännes att TRACKme Sveriges sökorganisation har tillåtelse att 
positionera objektet där TRACKme spårsändare är monterad, samt lagra tillämpbar information. 

Köpares underskrift Representant för TRACKme Sverige underskrift

Datum Datum

Ägares namn:

Postnummer:

Telefonnummer:

Personnummer:

Fordon, benämning/typ:

Monteringsdatum:

Postadress:

Postort:

Mobiltelefon:

E-post:

Årsmodell:Registreringsnummer/namn:

TRACKme serienummer: TRACKme telefonnummer:

Motor, benämning/typ: Motornummer: Årsmodell:

TRACKme Sverige
Rönnviksgatan 13
213 74 MALMÖ

Web:   www.trackme.se
Mail:    trackme@trackme.se
Tel: +46 (0)40 41 45 00

Dokumentversion:
2019-10-30

I TRACKme tjänsten ingår larmnummer dygnet runt till till Jourtjänst, för stöldspårning av objekt med TRACKme spårsändare 
monterat. 

Tillgång till webbserver/SMS-central för kontinuerlig loggning av enhetens status, samt en samlad förteckning av objektets 
kännetecken och tekniska data. 

Teknisk support via telefon (vardagar), felsökning och funktionstest av TRACKme spårsändare vid behov. 

Vid larm skall användaren konstatera skada/stöld och göra polisanmälan, därefter kontaktas 
TRACKme Sverige på larmnummer 040-6769208 för att starta spårning av objektet.

Vid anmäld stöld övervakar TRACKme Sveriges sökorganisation spårsändaren och lämnar information direkt till sambandscentral för 
Polis/Sjöpolis med hjälp av ärendenummer (K-nummer). 

Detta kontrakt utgör skriftligt medgivande för TRACKme Sverige att hantera tillämpbar information rörande abonnenten, såsom men ej begränsat till 
kontaktuppgifter, adress, personuppgifter samt positionsdata. All information behandlas i enlighet med GDPR direktivet (EU 2016/679). 

Vid avslutande av tjänsten kan på kunds uttryckliga uppmaning data raderas och/eller anonymiseras. Data kan komma att lämnas ut till myndighet i samband 
med brottsutredning, samt till av kunden anlitat försäkringsbolag vid försäkringsanspråk. Ingen data vidaresäljs till tredje part.

Tjänsten förlängs automatiskt med 1 år tills dess TRACKme Sverige mottagit uppsägning av avtalet. Uppsägning skall ske minst två kalendermånader innan ny 
debiteringsperiod. Årsavgift debiteras årsvis i förskott. Erlagd avgift återbetalas ej, men befintlig period kan överlåtas till ny ägare av objektet/spårsändaren.

TRACKme spårsändare är abonnentens egendom, och har en normal produktgaranti (2 år) från inköp. Ansvar för spårsändarens funktion åligger abonnenten. 

Vid nytecknande/förlängning tillhandahålls ett Telia Kontantkort med saldo 50 Kr till abonnenten, abonnenten är juridisk ägare till SIM-kortet och ansvarig för 
att kortet laddas. Det rekommenderas att registrera ägare för SIM kortet hos Telia, både för att kunna se saldo i bl.a. Telias app, samt undvika att kortet blir 
ogiltigt vid utebliven laddning.

* Avser TRACKme DUO (Serie 7xxxxx) och TRACKme IQ (Serie 8xxxxx), TRACKme/Trackme VHF (Serie 6xxxxx) är ej utrustad med GPS.
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