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Dessa avtalsvillkor (”Allmänna villkor”) reglerar kundens (”Kundföretaget”) användning av 

Vouritys  lösning  för  försäljning  och  utgivning  av  olika  typer  av  värdebevis  (hädanefter 

“Tjänsten”,  så  som  definierat  nedan).  Tjänsten  tillhandahålls  av  Vourity  AB, 

registreringsnummer  559140‐9734,  med  adress  RÅSTA  STRANDVÄG  13,  169  79  Solna, 

(”Vourity”),  via  Vouritys  hemsida,  https://vourity.com  (”Hemsidan”).  Genom  att 

Kundföretaget  registrera sig  för Tjänsten på Hemsidan så accepterar Kundföretaget dessa 

Allmänna villkor och ett avtal ingås mellan Kundföretaget och Vourity. 

För det fall Kundföretaget inte accepterar dessa Allmänna villkor, uppmanas Kundföretaget 

att inte registrera sig för Tjänsten som Vourity tillhandahåller.  

Kundföretagets användning av Tjänsten får bara ske i enlighet med dess avsedda syfte, och i 

enlighet med dessa Allmänna villkor. Om Kundföretaget  inte accepterar detta, uppmanas 

Kundföretaget att inte använda Tjänsten.  

1. TJÄNSTEN 

1.1 Genom  Tjänsten  tillhandahåller  Vourity  en  webbshop  (”Webbshoppen”)  vilken 

Kundföretaget  kan  varumärkesanpassa  efter  sin  verksamhet,  bädda  in  eller  länka  till, 

integrera  i  app  och  i  fysiska  butikskassor,  och  använda  för  försäljning  av  olika  typer  av 

värdebevis,  såsom  exempelvis  men  inte  enbart,  presentkort,  vouchers  och  klippkort 

(”Värdebevis”). Värdebevis tillhandahålles för försäljning till konsumenter (”Slutkund”).  

1.2 Vourity  tillhandahåller  genom Hemsidan  och  Vouritys  applikation  för  Slutkund  (”Appen”) 

även en egen marknadsplats (”Marknadsplatsen”) genom vilken Kundföretagets Värdebevis 

även kan komma att erbjudas till försäljning till Slutkund. 

1.3 Kundföretaget  ges  möjlighet  att  administrera  erbjudanden,  följa  preliminär  försäljning, 

inlösen  och  avkastning  av  Värdebevis  genom  en  kontrollpanel  (”Kontrollpanelen”)  samt 

därigenom erhålla statistik och finansiella rapporter över försäljningen. Kontrollpanelen nås 

via  Hemsidan  genom  Kundföretagets  inloggningsuppgifter  vilka  skapas  i  samband  med 

Kundföretagets första besök i Kontrollpanelen.  

2. LICENS FÖR WEBBSHOP OCH INLÖSENAPP 

2.1 Under förutsättning att Kundföretaget accepterar och följer dessa Allmänna villkor, erhåller 

Kundföretaget en icke‐exklusiv, icke överlåtbar, återkallelig licens att använda, bädda in och 

på hemsida som Kundföretaget äger eller har tillgång till länka till Webbshoppen i syfte att 

nyttja  Tjänsten  för  dess  avsedda  syfte.  Kundföretaget  erhåller  även  en  icke‐exklusiv,  icke 

överlåtbar,  återkallelig  licens  att  använda  Vouritys  applikation  för  inlösen  av  Värdebevis 

(”Inlösenappen”) i syfte att nyttja Tjänsten för dess avsedda syfte.  

2.2 Som  en  del  av  Tjänsten  erhåller  Kundföretaget  även  en  icke‐exklusiv,  icke  överlåtbar, 

återkallelig  licens  att  använda  Vouritys  logotype  i  samband  med  marknadsföringen  av 

Värdebevis.  Kundföretaget  åtar  sig  att  inkludera  Vouritys  logotype  i  allt 

marknadsföringsmaterial  avseende  Värdebevisen,  inkluderande  men  inte  begränsat  till 

marknadsföring  i Webbshoppen  och  Inlösenappen  samt  i  sammanhang  där  Vouritys  QR‐

koder eller annan kod används som har koppling till Tjänsten.  
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2.3 Kundföretaget erhåller  ingen annan  licens att  använda Webbshoppen,  Inlösenappen eller 

Vouritys immateriella rättigheter utom vad som uttryckligen anges i dessa Allmänna villkor.  

2.4 Vourity  ger  varken  Kunden  eller  någon  annan  tillstånd  att  helt  eller  delvis  kopiera  eller 

förändra Webbshoppen eller Inlösenappen. Detta innebär att ingen utan Vouritys samtycke 

får utveckla, göra tillägg till, dekompilera eller göra reverse engineering på Webbshoppen, 

Inlösenappen eller dess komponenter. Det är inte tillåtet att återskapa källkoden eller dess 

funktionalitet, eller att göra kopior av mjukvaran, utöver vad tvingande lag ger rätt till. 

2.5 Kunden får heller inte använda Tjänsten för att sprida virus, trojaner eller liknande program. 

Vourity tillåter inte automatisk avläsning av Tjänsten.   

2.6 Alla  immateriella  rättigheter  i  Webbshoppen,  Inlösenappen  eller  i  någon  annan  del  av 

Tjänsten, undantaget hårdvara, mjukvara och andra verktyg tillhörande tredje part som kan 

komma att inkluderas i Tjänsten (”Tredjepartsprodukt”), tillhör eller förfogas över, om inte 

annat  särskilt  angivits  i  dessa  Allmänna  villkor,  med  licens  av  Vourity.  Ingenting  i  dessa 

Allmänna villkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller annan rättighet 

till Kunden. Kunden ges enbart den begränsade licens som beskrivs ovan.  

3. NÄRMARE OM TJÄNSTENS INNEHÅLL  

3.1 Kundanpassad Webbshop 

3.1.1 Kunden ges via Kontrollpanelen möjlighet att på egen hand anpassa sin Webbshop. Tjänsten 

inkluderar inte några anpassningar från Vourity av Kundens Webbshop. 

3.2 Försäljning Värdebevis  

3.2.1 Inom ramen för Tjänsten ges Kundföretaget möjlighet att ladda upp, dela och visa olika typer 

av  erbjudande  om  försäljning  av  Värdebevis  (”Erbjudande”)  i  Kundföretagets  anpassade 

Webbshop, vilka därefter kan köpas av Slutkund. Vourity kan, men har ingen skyldighet att 

marknadsföra Kundföretagets Erbjudande på Marknadsplatsen.  

3.2.2 Kundföretagets  Webbshop  är  endast  en  annonsyta  för  Kundföretagets  Erbjudanden.  All 

försäljning av de faktiska Värdebevisen görs av och med Vourity genom att Slutkunden vid 

köp omdirigeras till Vouritys tillhandahållna varukorg och checkout. 

3.2.3 Om inte annat framgår av nedan kan Kundföretaget tillgodoräkna sig en försäljning av ett 

Värdebevis  först  när  och  om  Slutkunden  väljer  att  lösa  in  detta.  Undantaget  för  när 

Kundföretaget  kan  tillgodoräkna  sig  försäljning  av  ett  Värdebevis  redan  vid 

försäljningstillfället  är  i  samband  med  försäljning  av  s.k.  ’enfunktionsvouchers’  (jämlikt 

Mervärdesskattelag (1994:200) 1 kap. 21 § samt 2 kap. 9§) (”Enfunktionsvoucher”).  

3.2.4 Värdebevis ska försäljas med viss fastställd giltighetstid (”Giltighetstid”). Giltighetstiden får 

inte överstiga 12 månader.   

3.2.5 Försäljning  av  Värdebevis  till  Slutkunder  görs  till  ett  av  Kundföretaget  bestämt  pris 

(”Försäljningspris”) vilket inte får överstiga 5 000 SEK per Värdebevis. 

3.2.6 Kundföretaget  ansvarar  för  att  tillhandahålla  kundservice  samt mottagning  av  eventuella 

klagomål från Slutkund med anledning av Kundföretagets Erbjudanden.  
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3.3 Särskilt angående Enfunktionsvouchers 

3.3.1 Kundföretaget åtar sig att  i  samband med uppladdning av Erbjudande  i  form av vouchers 

kategorisera om den aktuella vouchern är en Enfunktionsvoucher, dvs. en sådan voucher ’för 

vilken det redan när den ställs ut är känt med vilket belopp mervärdesskatt ska betalas för 

de varor och  tjänster  som vouchern avser och  i  vilket  land omsättningen av varorna eller 

tjänsterna ska anses ha skett’. 

3.3.2 Kundföretaget är ansvarigt för att Erbjudandet kategorisera Vouchern i enlighet med 3.1.1 

ovan och åtar sig att hålla Vourity skadeslös för eventuell skada som kan uppstå till följd av 

felaktig kategorisering.  

3.4 Återförsäljning av andra kundföretags Värdebevis 

3.4.1 Kundföretag har, utöver rätten att försälja egna Värdebevis, även möjlighet att återförsälja 

andra av Vouritys kunders Värdebevis och Erbjudanden. Den återförsäljande parten utgör då 

en  ’distributör’.  Provisionsersättning  för  sådan  återförsäljning  presenteras  och  beräknas  i 

Kontrollpanelen. Provisionsersättningen ersätts av kundföretaget som utfärdat det aktuella 

Värdebeviset eller Erbjudandet.   

3.5 Paketerbjudande  

3.5.1 Kundföretaget kan inom ramen för Tjänsten sammanlägga flera utestående egna, men även 

andra  av  Vouritys  kunders,  Erbjudanden  till  ett  gemensamt  paketerbjudande 

(”Paketerbjudande”)  vilket  kan  säljas  genom  Kundföretagets  Webbshop  eller  via 

Marknadsplatsen.   

3.5.2 Kundföretaget  godkänner  att  andra  kunder  som  använder  Vouritys  tjänster  på  liknande 

villkor  som  Kundföretaget  sammanlägger  flera  utestående  Erbjudanden  och  därigenom 

skapar Paketerbjudanden vilka bjuds ut till Slutkund för försäljning.  

3.5.3 Paketerbjudanden begränsas av den kortaste giltighetstiden av de Värdebevis som ingår däri. 

3.6 Byte av Värdebevis  

3.6.1 Som del av Tjänsten kommer Slutkunder i vissa fall ges möjlighet att under Giltighetstiden 

byta Värdebeviset till annat inom viss krets som Vourity beslutar.  

3.6.2 Förutsatt  att  bytesrätt medges  för  Värdebeviset  enligt  punkten  ovan  kan  Slutkund  innan 

Giltighetstiden på inköpt Värdebevis löpt ut vända sig till Vourity för att byta in Värdebeviset 

mot ett annat Värdebevis att nyttja hos någon av Vouritys kunder. Ett sådant byte är ej att 

likställa  med  inlösen  varför  någon  ersättning  inte  skall  utgå  till  Kundföretaget  för  det 

Värdebevis  som  är  föremål  för  byte.  Med  hänsyn  till  Slutkundens  möjlighet  att  byta  in 

Värdebevis  kan  Kundföretaget  tillgodoräkna  sig  en  försäljning  av  Värdebevis  först  när 

Slutkund löst in detsamma.   

3.7 Inlösen av Värdebevis 

3.7.1 Slutkunds  inlösen av Värdebevis kan ske hos Kundföretagets olika affärsenheter, t.ex.  i en 

butik,  varuautomat  eller  annat  inlösenställe  som  är  kopplat  till  Kundföretaget 

(”Affärsenhet”). Varje Affärsenhet har en unik identitet, ett s.k. BU‐ID.  
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3.7.2 Inlösen  av Värdebevis  av  Slutkund  sker  genom att  Slutkunden  uppvisar  en QR‐kod  vilken 

avläses av Kundföretaget med hjälp av Inlösenappen alternativt genom avläsning av det mail 

Kundföretaget mottagit vid köpet av Värdebeviset. Avläsning av Värdebevis kan därtill ske 

genom  separat  hårdvara  som  Vourity  tillhandahåller  Kundföretaget  enligt  separat 

överenskommelse.  

3.8 Ersättning och utbetalning till Kund  

3.8.1 Försäljningspriset,  reducerat  med  avdrag  för  Vouritys  avgifter  enligt  punkten  6  nedan, 

kommer Kundföretaget tillhanda först i samband med Slutkunds inlösen av Värdebeviset hos 

Kund med mindre än annat  framgår nedan. Undantag gäller dock Enfunktionsvoucher  för 

vilka Kundföretaget kan tillgodoräkna sig försäljningen i samband med försäljningstillfället. 

3.8.2 Så  snart  inlösen  av  Värdebevis  genomförts  av  Slutkunden  kan  Kundföretaget  genom  sin 

Kontrollpanel se genomförd inlösen och därtill  tillgodoräkna sig sin ersättning. Vid  inlösen 

hålls  ersättningen  avskild  från  Vouritys  egendomsmassa  fram  till  utbetalning  till 

Kundföretaget. 

3.8.3 Utbetalning  sker  från  Vourity  till  Kund  genom  girobetalning,  Vourity  giro. 

Utbetalningsfrekvensen är en (1) gång per månad om inte annat överenskommits. Vad gäller 

ersättning för Enfunktionsvoucher kommer utbetalning ske på motsvarande sätt, dock som 

tidigast 15 dagar efter försäljningstillfället. 

3.9 Tilläggstjänster 

3.9.1 Tjänsten  inkluderar  inte  någon  utbildning,  driftsättning,  support,  kundanpassningar, 

mötestid  eller  utveckling.  Vourity  kan  mot  ersättning  och  efter  överenskommelse  med 

Kundföretaget,  tillhandahålla  sådana  typer  av  tilläggstjänster  (”Tilläggstjänster”).  Såvida 

parterna  inte  överenskommer  annat  debiteras  Tilläggstjänster  enligt  Vouritys  vid  varje 

tidpunkt gällande prislista.  

3.10 Alla  immateriella  rättigheter  som  kommer  ur  utförande  av  Tilläggstjänster,  undantaget 

Tredjepartsprodukter som kan komma att inkluderas i Tjänsten, tillhör exklusivt Vourity eller 

förfogas över, om inte annat särskilt angivits i dessa Allmänna villkor, med licens av Vourity. 

Ingenting i dessa Allmänna villkor ska uppfattas som en överföring av någon immateriell eller 

annan  rättighet  till  Kundföretaget.  Kundföretaget  ges  enbart  den  begränsade  licens  som 

beskrivs ovan.  

3.11 Betallösning  

3.11.1 Vourity  använder  sig  av  externa  leverantörer  av  betallösningar  inom  Tjänsten  vilka  kan 

komma att variera över tiden.   

4. KUNDMATERIAL 

4.1 Kundföretagets material och marknadsföring 

4.1.1 I  Tjänsten  kan  Kundföretaget  ladda  upp  innehåll  såsom  exempelvis  men  inte  enbart, 

logotyper,  bilder  och  annat  för  kundanpassning  av  Webbshoppen,  information  om  sitt 

Erbjudande samt där tillhörande bilder och annat material (”Kundmaterial”). 
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4.1.2 Vourity kan från tid till annan lämna anvisningar om hur marknadsföringen av Värdebevis får 

ske, vilka Kundföretaget härigenom åtar sig att följa. Sådana anvisningar kommer att hållas 

tillgängliga för Kundföretaget i Vouritys marknadsföringsguidelines, vilka hålls tillgängliga på 

Hemsidan. 

4.1.3 Kundföretaget  accepterar  och  garanterar  att  Kundföretaget  inte  kommer  att  ladda  upp 

Kundmaterial inom Tjänsten som:  

(a) är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,  

(b) främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,  

(c) är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet 

(så som en nationell eller etnisk grupp), 

(d) utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt 

kränkande,  

(e) utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på 

annat sätt,  

(f) utgör förolämpning mot eller förföljelse av en person, 

(g) på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör 

intrång i tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och 

varumärken), eller 

(h) i övrigt strider mot Tjänstens avsedda syften. 

4.1.4 Kundföretagets Erbjudande måste därtill uppfylla följande krav: 

(a) det  får  inte  förekomma  någon  felaktig,  utelämnad  eller  vilseledande  information  i 

fråga  om  Kundföretagets  Erbjudande.  Därutöver  måste  informationen  som 

Kundföretaget lämnar vara klar, begriplig och inte tvetydig,  

(b) Kundföretagets Erbjudande får inte härma andra kända och särpräglade produkter,  

(c) Kundföretaget  får  inte  jämföra  Kundföretagets  Erbjudande  med  någon  annans 

produkter  eller  tjänster  om  det  inte  är  befogat  och  sker  i  enlighet  med  god 

marknadsföringssed, samt  

(d) Kundföretagets Erbjudande får inte på annat sätt strida mot god marknadsföringssed 

eller i övrigt strida mot gällande rätt. 

4.1.5 Vourity  tolererar  inte  budskap  som  Vourity  anser  vara  olämpliga,  olagliga  eller  oetiska. 

Vourity  förbehåller  sig  rätten  att,  efter  eget  godtycke,  ta  bort  Kundmaterial  som Vourity 

bedömer  oförenligt med  dessa  Allmänna  villkor  eller  som Vourity  på  annat  sätt  anser  är 

otillbörligt, oetiskt eller olagligt eller kan vara skadligt för Vourity eller Tjänsten. 

4.1.6 Därutöver  förbehåller  Vourity  sig  rätten  att  ta  bort  Erbjudanden  som  kan  befaras  vara 

oförenliga med tillämplig marknadsföringslagstiftning eller annan tillämplig lagstiftning. 



  

 
 
 
 

Copyright Vourity AB Page 7 2019-01-28 

4.2 Immateriella rättigheter till Kundmaterial  

4.2.1 Äganderätten  till  allt  Kundmaterial  tillhör  Kundföretaget,  eller  den  tredje  part  som  har 

immateriell  äganderätt  till  sådant  Kundmaterial.  Kundföretaget  ger  Vourity  härmed  en 

världsomspännande,  evig,  icke‐exklusiv,  vederlagsfri  och  överlåtbar  rätt  att  förfoga  över, 

bearbeta,  lagra,  publicera,  distribuera,  streama,  överföra,  spela  upp,  koda  om,  kopiera, 

presentera,  visa  upp  och  annars  använda  Kundmaterial  för  att  tillhandahålla  och 

marknadsföra Kundföretagets Erbjudanden och Kundföretagets Webbshop.  

4.2.2 Kundföretaget garanterar att Kundföretaget innehar samtliga nödvändiga rättigheter för att 

visa och  ladda upp Kundmaterial, att använda Kundmaterial på övriga sätt och att bevilja 

Vourity licens till Kundmaterial enligt ovan. 

5. KRAV PÅ KUNDFÖRETAGETS UTRUSTNING/MILJÖ 

5.1 Kundföretaget är själv ansvarig för att säkerställa Kundföretagets åtkomst till det nätverk som 

behövs för att kunna använda Tjänsten. Det kan tillkomma kostnader för t.ex. överföring av 

data. Dessa kostnader  står  inte Vourity  för. Vidare är Kundföretaget  själv ansvarig  för att 

skaffa och uppdatera den hård‐ eller mjukvara som behövs för att få tillgång till Tjänsten.  

5.2 Kundföretaget  accepterar  att  Tredjepartsprodukter  kan  komma  att  inkluderas  i  Tjänsten. 

Tredjepartsprodukt kan vara föremål för tredjepartsvillkor och därtill kräva separat  licens. 

Inget  i  dessa  Allmänna  villkor  ska  ses  som  en  överlåtelse  av  några  rättigheter,  inklusive 

immateriella rättigheter, till sådana Tredjepartsprodukter. 

6. AVGIFTER 

6.1 Tjänsten  tillhandahålles  Kundföretaget  genom  en  månatlig  avgift  enligt  den  prisplan 

kundföretaget  valt.  Aktuell  prisplan  framgår  på  Hemsidan  och  i  Kontrollpanelen 

(”Månadsavgift”). Månadsavgiften debiteras månadsvis  i  förskott via det konto‐/betalkort 

som kunden  registrerat. Det är Kundföretagets  skyldighet att  se  till  att  registrerat kort är 

giltigt.  Kunden  kan  välja  att  när  som  helst  byta  prisplan.  Bytet  börjar  dock  gälla  fr.o.m. 

nästkommande månadsskifte.  

6.2 Kundföretaget ska därtill, till Vourity, erlägga en transaktionsavgift i enlighet med vad som 

framgår  av  aktuell  prisplan  på  Hemsidan  och  i  Kontrollpanelen  (”Transaktionsavgift”). 

Transaktionsavgiften  erläggs  genom  avdrag  på  Försäljningspriset  för  respektive  inlöst 

Värdebevis  eller  såld  Enfunktionsvoucher.  Transaktionsavgiften  avräknas  i  samband  med 

inlösen  av  Värdebeviset  eller  då  utbetalning  sker  för  ersättning  av  sålda 

Enfunktionsvouchers. Om ett Värdebevis säljs via Webbshoppen tillkommer kreditkortsavgift 

enligt aktuell prisplan. 

6.3 Tilläggstjänster faktureras separat i efterskott med 15 dagars betalningstid i enlighet med vid 

var tid gällande prislista och överenskommelse Parterna emellan.  

6.4 Innestående restvärde på de Värdebevis som förfaller genom att Giltighetstiden löpt ut utan 

att Värdebeviset inlöses av Slutkund ska fördelas mellan Vourity och det kundföretag enligt 

den prisplan som gällde då Värdebeviset utfärdades.  
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7. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 

Vourity behandlar personuppgifter som erhålles i samband med användandet av Tjänsten. 

Personuppgifterna behandlas  i  enlighet med Vouritys Personuppgiftspolicy  (tillgänglig här 

https://vourity.com).   

8. AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

8.1 Detta Avtal träder i kraft på dagen för Kundföretagets registrering för Tjänsten på Hemsidan 

och ska förbli  i kraft till det sägs upp av någon av parterna genom en (1) månads skriftligt 

varsel.    

8.2 Avtalet kan sägas upp omedelbart av endera parten om den andra parten: 

(a) har begått ett väsentligt avtalsbrott, eller 

(b) försätts  i konkurs, ansöker om företagsrekonstruktion,  träder  i  likvidation, ställer  in 

sina betalningar eller annars bedöms insolvent. 

9. ANSVARSBEGRÄNSNING 

9.1 Tjänsten  tillhandahålls  i  befintligt  skick  utan  garantier  av  något  slag.  Kundföretagets 

användning av Tjänsten är enbart Kundföretagets eget ansvar och sker på Kundföretagets 

egen risk. Vourity lämnar inte några garantier ‐ direkta, underförstådda eller på annat sätt ‐ 

rörande  tillgängligheten,  kvalitén,  dugligheten  för  något  särskilt  syfte,  lämpligheten  eller 

riktigheten av Tjänsten i övrigt.  

9.2 Vourity  har  rätt  att,  när  som  helst,  vidta  åtgärder  som  kan  komma  att  inskränka 

tillgängligheten till Tjänsten om Vourity anser det nödvändigt av tekniska, underhålls, drifts‐ 

eller säkerhetsmässiga eller andra liknande skäl. 

9.3 Vourity rekommenderar Kundföretaget att inte förlita sig på Tjänsten för något syfte som är 

viktigt för Kundföretaget eller nödvändigt för Kundföretagets verksamhet, eftersom det kan 

förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, på grund av men inte 

begränsat till, underhåll och omständigheter utanför Vouritys kontroll. Därutöver förbehåller 

Vourity sig rätten att  i  framtiden ändra eller upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten, 

efter Vouritys eget gottfinnande. I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning 

ansvarar  Vourity  inte  gentemot  Kundföretaget  eller  någon  tredje  part  för  någon  direkt, 

indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive, men ej begränsat till, utebliven vinst, 

inkomstförlust,  minskad  omsättning,  avbrott  i  verksamheten  eller  goodwillförluster  som 

uppkommer  på  grund  av  eller  i  samband med  dessa  Allmänna  villkor  eller  oförmåga  att 

använda  Tjänsten.  Vourity  är  inte  ansvariga  gentemot  Kundföretaget  för  några 

tredjepartskrav som riktas mot Kundföretaget.  

9.4 Under inga omständigheter ska Vouritys totala ansvar gentemot Kundföretaget i samband 

med Tjänsten för skador, förluster och talan överskrida två (2) Månadsavgifter.  

10. SKADESLÖSHETFÖRBINDELSE  

10.1 Kundföretaget är ansvarig gentemot Vourity för all skada som åsamkas Vourity, eller tredje 

part,  på  grund  av  Kundföretagets  brott  mot  dessa  Allmänna  villkor,  inklusive  men  ej 
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begränsat till missbruk av Webbshoppen och/eller Tjänsten samt otillbörlig marknadsföring. 

Vidare åtar Kundföretaget sig att hålla Vourity skadeslös i relation till samtliga krav, kostnader 

(inklusive  rimliga  legala  kostnader),  skador,  utlägg,  skadestånd  och  förluster  som Vourity 

åsamkats på något sätt på grund av Kundföretagets brott mot dessa Allmänna villkor eller 

annan tillämplig lag. Kundföretaget ansvarar fullt ut för eventuella krav som kan komma att 

ställas av tredje man med anledning av Kundföretagets Erbjudande. 

10.2 För det fall något Kundmaterial gör  intrång i tredje parts  immateriella rättighet samtycker 

Kundföretaget till att samtliga intrångsgörande delar av materialet omedelbart tas bort och 

till att hålla Vourity skadeslöst för samtliga skador, kostnader och utlägg Vourity ådragit sig 

som resultat av sådant intrång.   

11. ÄNDRING AV VILLKOREN SAMT ÄNDRING AV TJÄNSTEN 

11.1 Vourity  har  rätt  att  ändra  dessa  Allmänna  villkor.  Vourity  kommer  att  informera 

Kundföretaget om sådana ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. 

Vourity kommer att lämna Kundföretaget sådan information på Hemsidan eller via e‐post till 

den  e‐postadress  som  tillhandahållits  av  Kundföretaget  i  samband  med  registrering  av 

Tjänsten.  

11.2 Vourity har rätt att stänga av Kundföretagets tillgång till Tjänsten med omedelbar verkan om 

Vourity har anledning att  tro att Kundföretaget bryter mot dessa Allmänna villkor. Vidare 

förbehåller Vourity sig  rätten att, utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta 

eller  temporärt  eller  permanent  upphöra  med  sitt  tillhandahållande  av  Tjänsten  utan 

föregående  meddelande  härom,  eller  om  så  krävs  enligt  lag  eller  myndighetsbeslut. 

Kundföretaget  accepterar  att  Vourity  inte  ansvarar  gentemot  Kundföretaget  eller  någon 

tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande. 

12. REFERENSER 

För  det  fall  annat  inte  överenskommits  mellan  parterna  äger  Vourity  rätten  att  uppta 

Kundföretaget  som  referensobjekt  i  sin  marknadsföring,  inkluderande  att  uppvisa 

Kundföretagets  logotyp  på  egen  hemsida  och  i  samband  med  övrig  marknadsföring  av 

Vouritys tillhandahållna Tjänster.  

13. ÖVERLÅTELSE 

Kundföretaget  får  inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller  licenser 

som framgår av dessa Allmänna villkor. Vourity kan överlåta och överföra sina rättigheter 

enligt  dessa  Allmänna  villkor  utan  Kundföretagets  samtycke  och  utan  meddelande  till 

Kundföretaget.  

14. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER  

14.1 Dessa Allmänna villkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av 

lagvalsregler.  

14.2 Tvist eller krav som uppstår rörande eller  i samband med dessa Allmänna villkor, eller vid 

brott,  uppsägning  eller  ogiltighet  av  dessa  ska  slutligen  avgöras  av  svensk  domstol, med 

Stockholms tingsrätt som första instans.  
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