
 
 
 

A N V Ä N D A R A V T A L  
 
 

1. Avtalsåtaganden 

1.1  Detta avtal reglerar förbindelser och åtaganden mellan kund (nedan kallad 
Kunden) och Carpuzi It2U AB (nedan kallat Företaget) avseende Företaget's 
abonnemangstjänst It2u hemsida med administrativt gränssnitt (nedan kallad 
Produkten).  

2.  Produkten 

2.1 Beställning av Produkten innebär att Företaget ansvarar för tillverkningen av 
en webbsida enligt specifikation utfärdad tillsammans med Kunden samt 
tillhandahåller support på denna under abonnemangstiden. I Produkten ingår 
ej domän. Företaget tillhandahåller dock hjälp med registrering av en domän 
eller hjälp med ompekning av befintlig domän. 

3.  Giltighet 
 
3.1 Avtal skall anses ha träffats när Kunden skickat in beställning eller 
acceptera offerten. Abonnemangstiden börjar löpa vid beställning och då 
skickas även första faktura. Företaget har rätt att avböja beställning av 
abonnemang. Abonnemang får inte överlåtas utan att Företaget meddelats och 
gett sin tillåtelse. Kunden intygar att han eller hon är 18 år eller att målsman 
intygar att han eller hon träder in som kund i detta avtal. 

4.  Betalning 

4.1  Betalning utgår från företagets prislista för tjänsten. Betalning  sker i förskott 
till Företaget mot faktura före varje prenumerationsperiod som är 3 månader 
lång om inte annat är överenskommet. Betalningen skall erläggas senast 30 
dagar efter fakturans utställningsdatum. Kunden skall omgående meddela 
Företaget om en faktura anses felaktig. Sker inte detta inom 10 dagar från 
fakturans utskriftsdatum förfaller Kunden's rätt till sådan invändning. Vid 
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försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med  9 % per månad från 
förfallodagen, lagstadgad påminnelseavgift och i förekommande fall 
inkassoavgift. 

5.  Företagets ansvar 

5.1  Med support avses hjälp och åtgärder som ingår i Produkten som Kunden 
abonnerar på under aktuell abonnemangstid. 

5.2  Företaget ansvarar för att akuta problem med Företaget's system och tjänster 
åtgärdas inom rimlig tid. 

5.3 Företaget avsvär sig allt ansvar för att webbsidan's servrar ska fungera helt 
problem- eller felfritt. 

5.4 Företaget ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust och är befriad från 
ansvar för avbrott eller störningar som beror på omständigheter utanför 
Företaget's kontroll exempelvis blixtnedslag, brand, inbrott, översvämning, 
dåligt väder eller strejk. Allmänt kallat Force Majeure. 

5.5 Eventuellt skadestånd omfattar ej skador eller förlust i Kunden's 
näringsverksamhet. 

5.6  Företagets skadeståndsskyldighet är i varje enskilt fall begränsad till det 
belopp Kunden erlagt för Produkten. 

5.7  Företagets ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom grov 
vårdslöshet av Företaget. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada 
t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att 
uppfylla förpliktelser mot tredje man eller utebliven nytta av avtalet. 

5.8  Support per telefon ges endast efter Företagets tillgängliga resurser eller 
enligt enskild överenskommelse. Kund uppmanas att använda e-post för 
support. (support@it2u.se) 

6.  Kundens ansvar 

6.1  Kunden ansvarar själv för allt text- och bildinnehåll som publiceras på 
webbsidan och är själv ansvarig utgivare. 

mailto:support@it2u.se
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6.2  Kunden förbinder sig att förvara och hantera lösenord och därtill hörande 
instruktioner skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela 
Företaget om så inte skett. 

6.3  Kunden är ansvarig för eventuellt nödvändiga tillstånd som finns för att 
sprida, ta emot eller lagra information. Kunden är ensam ansvarig för allt 
material eller information på dennes websida. 

6.4  Kunden skall skriftligen eller via e-post meddela Företaget vid ändring av 
fakturerings-adress. 

7. Avstängning av abonnemang 

7.1 Företaget äger rätt att stänga Kunden's webbsida om Kunden trots påminnelse 
inte betalt faktura inom angiven tid. Företaget har äganderätt till källkoden 
och kunden äger ej rätten till denna access.  
Avslutas abonnemang tas webbsida också ned från internet och måste byggas 
upp på annan server av Kunden. Alternativt kan Kunden beställa konvertering 
av hemsidan.  

7.2  Om avtal upphör att gälla och konvertering ej är beställd upphör också all rätt 
för Kunden att använda all nödvändig och underliggande programkod för 
dennes webbsidas tekniska funktion. Det material som Kunden publicerat på 
webbsidan och har upphovsrätten till överlämnas till Kunden när avtal upphör 
att gälla.  

8. Övrigt 

8.1  Företaget administrerar endast registrering och/eller flytt av domännamn och 
kan sålunda ej ta något ansvar för domän-namnets riktighet eller giltighet. 

8.2  För tjänsten gäller tillämpliga bestämmelser om sekretess. Företaget hanterar 
all information om Kunden som konfidentiell för att värna om Kunden's 
integritet. Dock kan Företaget via domstolsföreläggande eller av polis åläggas 
att lämna ut sådana uppgifter till berörda myndigheter. Företaget får i övrigt 
lämna ut kunduppgifter och e-postadresser om kunden inte begärt att 
uppgifterna skall skyddas. 

8.3  Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i 
svensk domstol enligt svensk rätt.  


	1. Avtalsåtaganden
	1.1  Detta avtal reglerar förbindelser och åtaganden mellan kund (nedan kallad Kunden) och Carpuzi It2U AB (nedan kallat Företaget) avseende Företaget's abonnemangstjänst It2u hemsida med administrativt gränssnitt (nedan kallad Produkten).

	2.  Produkten
	2.1 Beställning av Produkten innebär att Företaget ansvarar för tillverkningen av en webbsida enligt specifikation utfärdad tillsammans med Kunden samt tillhandahåller support på denna under abonnemangstiden. I Produkten ingår ej domän. Företaget till...

	3.  Giltighet  3.1 Avtal skall anses ha träffats när Kunden skickat in beställning eller acceptera offerten. Abonnemangstiden börjar löpa vid beställning och då skickas även första faktura. Företaget har rätt att avböja beställning av abonnemang. Abon...
	4.  Betalning
	4.1  Betalning utgår från företagets prislista för tjänsten. Betalning  sker i förskott till Företaget mot faktura före varje prenumerationsperiod som är 3 månader lång om inte annat är överenskommet. Betalningen skall erläggas senast 30 dagar efter f...

	5.  Företagets ansvar
	5.1  Med support avses hjälp och åtgärder som ingår i Produkten som Kunden abonnerar på under aktuell abonnemangstid.
	5.2  Företaget ansvarar för att akuta problem med Företaget's system och tjänster åtgärdas inom rimlig tid.
	5.3 Företaget avsvär sig allt ansvar för att webbsidan's servrar ska fungera helt problem- eller felfritt.
	5.4 Företaget ansvarar ej för olägenhet, skada eller förlust och är befriad från ansvar för avbrott eller störningar som beror på omständigheter utanför Företaget's kontroll exempelvis blixtnedslag, brand, inbrott, översvämning, dåligt väder eller str...
	5.5 Eventuellt skadestånd omfattar ej skador eller förlust i Kunden's näringsverksamhet.
	5.6  Företagets skadeståndsskyldighet är i varje enskilt fall begränsad till det belopp Kunden erlagt för Produkten.
	5.7  Företagets ansvar är begränsat till sakskador som orsakats genom grov vårdslöshet av Företaget. Ersättning utgår inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad vinst, minskad produktion eller omsättning i rörelse, hinder att uppfylla förplik...
	5.8  Support per telefon ges endast efter Företagets tillgängliga resurser eller enligt enskild överenskommelse. Kund uppmanas att använda e-post för support. (support@it2u.se)

	6.  Kundens ansvar
	6.1  Kunden ansvarar själv för allt text- och bildinnehåll som publiceras på webbsidan och är själv ansvarig utgivare.
	6.2  Kunden förbinder sig att förvara och hantera lösenord och därtill hörande instruktioner skyddade från obehörig åtkomst och omedelbart meddela Företaget om så inte skett.
	6.3  Kunden är ansvarig för eventuellt nödvändiga tillstånd som finns för att sprida, ta emot eller lagra information. Kunden är ensam ansvarig för allt material eller information på dennes websida.
	6.4  Kunden skall skriftligen eller via e-post meddela Företaget vid ändring av fakturerings-adress.

	7. Avstängning av abonnemang
	7.1 Företaget äger rätt att stänga Kunden's webbsida om Kunden trots påminnelse inte betalt faktura inom angiven tid. Företaget har äganderätt till källkoden och kunden äger ej rätten till denna access.  Avslutas abonnemang tas webbsida också ned från...
	7.2  Om avtal upphör att gälla och konvertering ej är beställd upphör också all rätt för Kunden att använda all nödvändig och underliggande programkod för dennes webbsidas tekniska funktion. Det material som Kunden publicerat på webbsidan och har upph...

	8. Övrigt
	8.1  Företaget administrerar endast registrering och/eller flytt av domännamn och kan sålunda ej ta något ansvar för domän-namnets riktighet eller giltighet.
	8.2  För tjänsten gäller tillämpliga bestämmelser om sekretess. Företaget hanterar all information om Kunden som konfidentiell för att värna om Kunden's integritet. Dock kan Företaget via domstolsföreläggande eller av polis åläggas att lämna ut sådana...
	8.3  Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal skall avgöras i svensk domstol enligt svensk rätt.


