
 

Villkor & specifikation för OCS Business 

Specifikation 
VAROR / TJÄNSTER 

OCS Business   12 månader obegränsad OCS till fast avgift (annan avgift vid offertförfrågan). 

OCS+   Ingår I paketet OCS BUSINESS under tiden för avtalet. 

Serviceavtal / 
Serviceprenumeration  

 Täcker dom fordon som ingåri avtalet vid order samt dess indivduella servicebehov. 

MC-Autodatas konto   Premiumkonto med fast avgift avsedd för verksamheter & företag. 

Särskild support   Kontaktuppgifter till administrativ mekaniker för support vid behov. 

Särskilda rabatter   Rabatt på den generella prislistan som avdrages automatiskt vid beställning. 

 

BESTÄMMELSER 

 OCS Business LARGE (12 månader, abonnemang) Obegränsat användande. Avgifter kan   
tillkomma vid assistans. 

 OCS+ MC-Autodatas reserverar sig för presenterat 
stöd vid anspråk av OCS+. 

 Serviceavtal / serviceprenumeration Förskottsfaktura med tillkommna avgifter för 
komponenter och tilläggstjänster. 

 MC-Autodatas konto BUSINESS Se officiella kontovillkor. 

 Särskild support med administrativ mekaniker Utgår med direkta kontakt möjligheter. 

 Rabatter och förmåner. Upp till 20% på den generella prislistan. 
Men även andra förmånder kan förekomma. 

 
Alla priser som anges är exkl. moms. samtliga fakturor skickas inkl. moms varvid totala summan som visas skall 
bokföras på MC-Autodatas konto senast vid angivet förfallodatum. MC-Autodatas reserverar sig för att häva avtalet 
utan att behöva återbetala avgifter eller belopp som MC-Autodatas förvärvat. Skulle tvist uppstå är det beställaren 
som står för samtliga avgifter till extern tjänsteutövare detta gäller även avgifter MC-Autodatas kan komma att behöva 
betala utöver tvistemålets kostnader. Skulle MC-Autodatas förlora tvisten kommer mellanskillnaden att dras av ifrån 
kapitalet som skall återbetalas om en processen fastslår att återbetalning skall ske. Skulle MC-Autodatas vinna 
tvisten är det motparten som står för samtliga kostnader.  
 
OCS Business är anpassat för verksamheter och företag med ett eller flera fordon som kräver särskilt underhåll för 
att förhindra eller motverka driftstopp. Skulle avgifter utöver prenumerationen framkomma ex. för hyra av bil så är det 
beställarens skyldighet att själv betala den avgiften detta gäller även komponenter och vätskor samt debitering för 
montering eller andra nödvändiga men också beställda tjänster. 
 
OCS Business har en bindningstid på minst 12 månader och avgiften betalas i förskott för 12 månader åt gången. Vid 
uppsägning tillämpas 1 månads uppsägningstid varvid MC-Autodatas ej återbetalar mellanskillnaden men kan vid 
periodskiftet fakturera 1/12 av kostnaden samt faktureringsavgifter.  
 
OCS Business medför även en startavgift som betalas enbart vid beställningstillfället (första fakturan). 
 
OCS Business gäller enbart för dom fordon som registrerats via kontot och missbruk kan leda till att avtalet anses 
vara förbrukat varvid tjänsten avbryts utan att återbetalning sker. Även övriga villkor för OCS tillämpas. 
 
Gällande kredit och annan övrig fakturering tillämpas dom officiella villkoren för kredit även för OCS Business. 


