Allmänn
na villkor: för
f webbhote
ell,molntjänsster Gäller f,rom 2014
40203
1.Allmän
nt
Dessa alllmänna villk
kor reglerar de tjänster ssom finns be
eskrivna i av
vtalet och so
om tillhandah
hålls av
Surfcity Sverige Hos
sting. För det fall att dett i avtalet eller till avtalet finns bestä
ämmelser so
om
avviker
från dessa allmänna
a villkor skalll avtalets be
estämmelser och allmänn
na villkor äg a företräde. Om inte
annat sä
ärskilt överenskommits utgör
u
dessa allmänna villkor en integ
grerad del a
av avtalet me
ellan
parterna
a. Kund kan vara myndig
g fysisk persson eller juridisk person. Är fysisk pe
erson inte myndig
m
är
dennes m
målsman ansvarig.
2. Tjänster
Tjänsten
n skall tillhan
ndahållas i enlighet med vad som av
vtalats Surfcity/Codetron
nics äger rättt att
göra tillä
ägg, ta bort eller förändrra de tjänste
er som avtalats närsomh
helst och frå n tid till ann
nan, dock
utan att tjänsten elle
er nivån på detta skall p
påverka den andra parten i avtalet, k
kunden. Kun
nden
äger rättt att begära andra eller ytterligare ttillägg till avttalade tjänstter. I detta ffall skall dessa
skriftlige
en meddelas
s
Surfcity//Codetronics
s, i de fall lev
verantören h
har möjlighe
et att erbjuda
a dessa tilläg
gg utgår exttra
kostnade
er enligt gällande prislista eller enlig
gt annan öve
erenskomme
else. Surfcity
y/Codetronic
cs äger
rätt att ä
ändra progra
amvara och//eller installe
era nya relea
aser och versioner av lev
verantörens
tillhanda
ahållna tjäns
ster.
3. Drift o
och underhå
åll
I händelse av driftav
vbrott eller andra
a
trafikh
hindrande fel åtar sig Surfcity/Codettronics att
skyndsamt efter fela
anmälan påb
börja felavhj älpning. Fela
anmälan ska
all ske till jou
uransvarig. Surfcities
S
ansvar v
vid
driftavbrrott gäller inte när felet kan hänföra
as till kunden
n eller annat som ligger utanför Surffcity/
Codetron
nics kontroll. Kan felet hänföras
h
till k
kunden ägerr Surfcity/Co
odetronics rä
ätt att debite
era
skäliga k
kostnader fö
ör nedlagd tid
d enligt gälla
ande prislista. Som driftavbrott skal l inte anses avbrott
som ske
er under tid för
f planerat underhåll av
v nät eller an
nnan utrustn
ning. Underh
håll skall av
Surfcity//Codetronics
s
utföras p
på tider som
m minimerar risken för m
minskad åtkomst för kund
den. Vid omffattande åtg
gärder
skall kun
nden avisera
as innan åtgä
ärder vidtag es. Återbeta
alning kan sk
ke då tillgäng
gligheten för
tjänsten i fråga varitt undermålig
g. Aterbetaln
ning sker eftter att kund har kommit in med begä
äran om
detta ino
om rimlig tid
d (se nedan ) samt att S
Surfcity/Code
etronics har undersökt o
om det är tillämpligt i
det aktu
uella fallet. Återbetalning
Å
g grundar sig
g på kundens månadskostnad. Återb
betalning förr
domännamn komme
er inte att sk
ke..
Återbeta
alning för andra molntjän
nster såsom b,la hosted exchange ,fftp-hotell, Sh
harepoint ko
ommer
inte att s
ske om ej ku
unden har be
egärt återbe
etalning inom
m rimlig tid inom 30 dag ar från det att
a vi
erhållit likvid för fak
kturan.
4. Surfciity Sverige /Codetronics
/
HB skyldigh
heter och rätttigheter
Surfcity//Codetronics
s Handelsbolag garantera
ar att:
1) man ä
äger den fulla rätten till detta avtal och avtalade
e tjänster
2) skall fullgöra sina
a åtagande enligt
e
gälland
de lagar och förordninga
ar
3) tillhan
ndahålla tjän
nsterna med
d accepterad service o sk
kicklighet
Surfcity//Codetronics
s Handelsbolag äger sin fulla rätt attt:
1) förändra sin programvara och
h utrustning när som he
elst, dock uta
an att service
cegraden väs
sentligt
skall förs
sämras.
2) ta bort, förändra och förhindrra publik acccess till alla eller delar av
v kundens p
programvara där den
uppenba
arligen bryte
er mot accep
ptabel använ dning, eller att dess anv
vändning är olaglig.Att sprida
s
olaglig p
programvara
a via vår ftp-tjänst,ses so
om ett brott och polisanmäles. Vi ha
ar ”järnkoll” på våra
filservrar samt så kö
ör vi diskutry
ymmeskontrroll.Kunden förbinder
f
sig
g att följa de
e bestämmelser som
gäller på
å området
ex. Intrå
ång i nätverk
k, olaga spridning och p ublicering eller annat an
nvändande s om av
Surfcity//Codetronics
s anses vara stötande.Vii försöker oc
ckså stoppa s,k
s shimmin g,eller olaglig
verksam
mhet om dom
männamn påminner om b
bank så kom
mmer förfrågan från oss att skickas,v
vi
kommerr också att hålla mer koll på ett såntt konto.pågå
år något miss
stänkt så stä
ängs kontot av
tillfälligt samt att do
omännamnett kan radera s.
3) begrä
änsa tillgång till hela, eller delar av, kundens pro
ogramvara där
d den anvä
änder alltför mycket
av Surfc
city/Codetron
nics resurserr.
5. Kunde
ens skyldigh
heter
Kunden garanterar att
a den vid alla
a tillfällen skall iaktaga
a följande:
1) Äger den fulla rätttigheten till detta avtal med dess in
nnehåll
2) Använ
nda avtalade
e tjänster i enlighet
e
med
d gällande la
agar, regler och
o förordnin
ngar
3) Säkerrställa att tre
edje part intte äger rätt a
att ta bort eller förändra
a kundens tilllgångar från
n
Surfcity//Codetronics
s driftställe i enlighet me
ed avtalade villkor.
v
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Surfcity// Codetronics HB äger rä
ätt att debite
era kunden för
f skäliga kostnader som
m kan hänfö
öras till
dröjsmål orsakade av
a kunden.
7. Avgiftter
Avgifter utgår enligtt Surfcity/Co
odetronics vid
d varje tid gällande
g
prislista för tjän
nsten om inte
e annat
avtalats. Alla avgifte
er är angivna
a i svenska k
kronor exklu
usive moms om ej annatt anges. Avgifter kan
e
engångs
styp. Avgiftsshöjning skall på lämplig
gt sätt aviserras i förväg.
vara av rörlig, fast eller
Surfcity//Codetronics
s äger alltid rätt att med
d omedelbar verkan höja
a avgifter om
m den är dire
ekt
hänförlig
g till förändring av valuta
akurser ellerr andra omständigheter som ligger u
utanför Surfc
city/
Codetron
nics kontroll och som på
åverkar kostn
en avtalda tjänsten. Om Kunden inte
e har
naden för de
utnyttjatt beställd
tjänst på
å grund av försening elle
er annan om
mständighet hänförlig till kunden, beffriar detta in
nte
honom ffrån betalnin
ngsskyldighet. Kunder m
medger Surfcity/ Codetronics att debiitera avgifter då
tjänsten är driftfärdiig/avtalad elller från det tidigare datum om kund
den börjat uttnyttja tjäns
sten.
8. Betaln
ning
Rörliga a
avgifter faktureras i efte
erskott. Fasta
a avgifter faktureras perriodvis i försskott, om inte annat
mits. Har fu ll betalning inte
avtalats. Betalningsv
villkor är 20 dgr netto o m ej annat överenskom
ö
skett sen
nast 2 dagarr efter förfallodatum så utgår en påm
minnelse till kunden och
h då äger
Surfcity//Codetronics
s att med om
medelbar verrkan stänga ner tillfälligtt avtalade tjä
änster tills full
betalning sker. Vid försenad
f
betalning utgår 2% dröjsmålsränta per mån
nad från förfa
allodag till dess full beta
alning sker. Surfcity/
S
Codetron
nics äger rättt att debiterra lagstadga
ade påminne
elseavgifter och
o eventuellla inkassoav
vgifter.
Om kund
den byter faktureringsad
dress skall d
detta skriftlig
gen meddelas till Surfcity
y/Codetronic
cs e-post
kundfaktturering@su
urfcity.se. Su
urfcity/Codettronics äger rätt att utföra kreditupp
plysning på kunden
k
innan be
eställd tjänstt startas. Surfcity/Codettronics kan begära
b
att ku
unden säkerrställer en krredit
innan tjä
änsten starta
as som säke
erhet för besställda tjänstter. Kunden skall snarastt meddela Surfcity/
Codetron
nics om fakttura anses fe
elaktig. Skerr detta inte inom skälig tid
t (10 daga r efter
fakturad
datum) förlorrar kunden rätt
r
att göra invändning mot faktura.
9. Ansva
arsbegränsning
Surfcity// Codetronics ansvarar inte i något ffall för indire
ekt skada såsom uteblive
en vinst eller nytta,
minskad
d produktivitet/produktio
on eller andrra affärsförlu
uster som ku
unden kan tä
änkas göra. Så
S icke
heller sk
kada på tredjje mans ege
endom, hinde
er att uppfylla åtagande
e gentemot ttredje man eller
e
annan sk
kada som inte rimligen kunnat
k
föruttses av Surfc
city/ Codetro
onics HB.
10. Hävn
ningsgrunde
er
Om partt göre sig sky
yldig till kon
ntraktsbrott o
och ej vidtag
git rättelse senast
s
20 da
agar efter de
et att
skriftliga
a anmaning tillsänts den andra parte
en, äger den
n senare rättt att med om
medelbar verrkan
skriftlige
en säga upp avtalet. Part har rätt attt med omedelbar verkan
n säga upp a
avtalet om den
d
andra pa
arten inställtt betalningarrna, inlett acckordsförhan
ndlingar, är i likvidation, gått i konku
urs eller
visar and
dra klara tec
cken på obes
stånd. Surfccity/ Codetro
onics HB äger också rätt att skriftlige
en säga
upp avta
alet med om
medelbar verk
kan, om kun
nden bevislig
gen strider mot
m avtalets villkor, samt då
rättelse ej sker efterr mottagande av skriftlig
g anmaning.
11. Avta
alets upphöra
ande
När avta
alet upphör förfaller
f
ocks
så rätten attt utnyttja Su
urfcity/ Codetronics tjänsster. Avtalet förlängs
med auttomatik om inte
i
skriftlig uppsägning kommit lev
verentören tillhanda sena
ast 1 månad innan
avtalets ordinarie fö
örfallodag.
12. Forc
ce Majeure
Parterna
a är befriade
e från påföljd
d om fullgöra
andet av viss
st åtagande förhindras e
eller väsentliigen
försvåras av omstän
ndigheter som
m part rimlig
gen inte kun
nnat råda över eller föruttse. Som befriande
omständ
digheter skall bl.a. arbettskonflikt, krrig, blixtneds
slag, eldsvåd
da, extrema väderförhållanden,
myndigh
hetsbestämm
melse eller annan offentl ig reglering,, brist på tra
ansporter, en
nergi eller an
nnan
liknanad
de omständig
ghet. Om ettt force maje ure läge intrräffar skall vederbörande
v
e part meddelas så
att rådan
nde omständ
digheter tas i beaktande
e gällande de
ess skyldighe
eter.
13. Sekrretess
Parterna
a förbinder sig att för uto
omstående i nte avslöja sådan
s
inform
mation som e
endera part erhållit
och är att betrakta som
s
affärshe
emligheter e
eller på anna
at sätt är kon
nfidentiell. Pa
arterna skall också
vidtaga erforderliga åtgärder förr att förhindrra att sådan information
n sprids ellerr avslöjas till tredje
part av a
anställda hos endera part. Undantag
g för detta är om ena pa
arten åläggs att vidarebe
efordra
informattion av svensk domstol.
14. Ändrring av Villko
or
Dessa alllmänna villk
kor gäller tillsvidare om annat inte avtalats. Villk
korsändringa
ar skall skrifttligen
aviseras
s ute på vår webplats ww
ww.surfcityw
webbhotell.co
om.
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15. Avta
alsperiod
Avtalperrioden påbörrjas den dag Avtalet und
dertecknats av
a båda partter .Det sistn
nämnda skall ske vid
samma ttidpunkt närr beställning erhållits via
a Surfcity/ Co
odetronics publika
p
bestä
ällningsrutin. Avtalet
gäller dä
ärefter under den inledande avtalspe
erioden räkn
nat från och med dagen för tjänstens
s
ning. Har intte avtalet sa
driftsättn
agt upp sena
ast innan avttalets förfallo
odatum så fö
örlängs avtalet med
automattik avtalat an
ntal månade
er åt gången med samma uppsägningstid. Detta avses också
å alla
domänfö
örnyelser. Up
ppsägningarr skall vara S
Surfcity/ Cod
detronics tillh
handa skriftlligen.
Om betalningar oc
ch tjänster så
åsom molntjjänster,webb
bhotell,domä
äner
Man är o
också betalningsskyldig en faktura ssom skickats
s och att du som
s
kund effter fakturan
n har
skickats
säger up
pp t,ex ett webkonto,alt
w
en domän sså gäller upp
psägningen f,rom nästa p
period.
Utskrifts
sdatumet
på fakturan gäller, Om
O det står ett annat da
atum i fakturran som avser tid för t,e
ex domänförnyelse lr
kontot så är det för att vi måste
e hinna skick
ka påminnels
ser om du so
om kund ren
nt generellt på
p något
sätt
är i dröjs
emester lr lik
knande så vi ej raderar ett
e konto som
m är viktigt fför dig. Vida
are så är
smål t,ex se
det gäng
gse praxis med
m
faktureriing förskottssvis vad gälle
er webhotellshyra såsom
m även för t,,ex din
hyra hos
s en fastighe
etsägare Elle
er din hyra fö
ör t,ex ditt bredband.
b
Vilket kan avsse betalninga
ar
för perio
oder 2månad
der fram..
Ett exem
mpel: Om vå
år ekoavdelning skickar e
en förnyelsefaktura för ditt
d t,ex 1årss-konto och domän .
Sedan dagen efter så
s får vi en uppsägning
u
a
av både t,ex
x kontot och domänen. M
Man är trots allt
uppsägn
ningen betaln
ningsskyldig för fakturan
n man har få
ått då vi ej få
ått något tid
digare epost om
uppsägn
ningen lr med
ddelande till support at surfcity.se Lr
L kundfakturering at surrfcity.se alt
vad avser
kundfaktturering at surfcity.nu
s
.D
Det är endasst till dessa mailalias
m
som
m gäller för v
uppsägn
ning, skickar man till en mailalias so m inte finns lr har skapa
ats t.ex web master at su
urfcity.se
så skicka
as det ut i cy
yberrymden där ingen k
kan läsa om din uppsägn
ning. Om vi ssenare skickar en
faktura ttill dig och då du
hävdar a
att du skicka
at till t,ex we
ebmaster at … så har vi ej sett ditt epost
e
. Därav
v så är man också
betalningsskyldig fakturan man fått.
ar för avsikt att ändra en domän till en annan re
egistrar så är
ä det ju
Att också tänka på : Om man ha
okay förr oss och om
m man också sen ändrar till annan we
ebbhotellslev
verantör i dn
ns så går de
et också
bra vilke
et är helt oka
ay. Men om vi ej har fåttt någon som
m helst uppsä
ägning av de
et kontot du har haft
et konto du har. Så
domänen på hos oss
s så kommerr det att skicckas ut en fa
aktura som vanligt
v
för de
länge man har en tjä
änst och kan
n nyttja den t,ex skicka filer lr ha ett konto att sskicka lite httml på så
måste vi ju ha betalt för detta konto
k
om ma
an inte sagt upp det.
15b Om
m ej avtalet har
h undertec
cknats skriftl igen av båda
a parter så gäller
g
praxissen från texten ”om
betalnin
ngar” och ner
16. Ånge
errätt
Privatpersoner har rätt
r
till 14 da
agars ångerrrätt enligt Distansavtalslagen. Ångerrrätten upph
hör att
gälla närr kunden börjar använda
a tjänsten. O
Om kunden har
h beställt ett
e domänna
amn skriftligen
samtidig
gt som ett webbhotellsko
onto,eller vil l flytta sin nuvarande do
omän hit så innebär dettta att
kunden har valt att frånsäga sig
g rätten till d
distansavtals
slagen.eftersom han då n
nyttjar våra
tjänster..Detta för attt kunden vill ha ett uppllagt konto så
å fort som möjligt.Då
m
de
en nya kunden
beställerr per skriftlig
gt ebrev så tillämpas
t
samma praxis först då vederbörrande har er lagt likvid till något av våra
v
konton.
17. Tvistt
Tvist ang
gående tilläm
mpningen eller tolkning av detta avttal skall i förrsta hand lössas genom
förhandling mellan parterna.
p
Kan parterna e
ej föra förhandling och lö
ösa tvisten sskall denna slutligen
s
lösas av svensk
domstol.
Surfcity// Codetronics äger utan hinder av ov
vanstående rätt att föra talan inför a
allmän doms
stol eller
kronofog
gdemyndighet när talan rör obetalda
a fordringar för avtalade
e tjänster. Uttan hinder av
ovanståe
ende äger ku
unden rätt att
a hänskjuta
a tvistefråga som rör tillä
ämpning sam
mt tillståndsvillkor
som harr meddelats med stöd av
v telelagen tiill Post-och telestyrelsen
t
n för yttrand e/medling.
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