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Villkor för tjänster av  Karlsson Företagspartener AB 
 
 
1. Tillämplighet 
Villkoren gäller vid avtal om köp av tjänster inom 
marknadsföring som vid var tid tillhandahålls av Karlsson 
Företagspartner AB (556805-9017), nedan kallade KF. 
 
2. Avtalets omfattning 
KF skall tillhandahålla tjänster inom marknadsföring på det sätt 
och i den omfattning som specificeras i parternas 
överenskommelse (avtalet). 
 
3. Avtalets ingående 
Har inget annat avtalats skriftligen skall avtalet anses ingånget 
när kunden gjort sin beställning och den accepteras av KF. 
 
4. Tilläggsprestationer 
Prestationer som ej angetts i avtalet, skall avtalas särskilt. 
KF tar aldrig över betalningsansvar eller inkassokostnader för 
fakturor som kund erhåller från medieföretag för tjänster som 
inte beställts (s.k. bluffakturor). 
 
5. Immateriella rättigheter 
KF innehar rättigheterna till material som framställs av KF eller 
av KF utsedd underleverantör. Sådant material får inte utan 
skriftligt medgivande av KF utnyttjas i annat sammanhang eller 
för annat ändamål än för fullgörande av avtalet. 
 
6. Pris och betalningsvillkor, faktureringsvillkor  och 
kreditbedömning 
Pris följer av KF vid var tid gällande prislista och anges 
exklusive mervärdesskatt. Avtalat pris inbegriper inte ersättning 
för tilläggsprestationer enligt punkten 4.  
 
Betalning skall vara KF tillhanda senast 30 dagar efter 
fakturadatum. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med 
18%. Kunden är skyldig att utge ersättning för 
faktureringsavgift, betalningspåminnelse samt för eventuella 
inkassokostnader. 
 
KF får för kreditbedömning inhämta uppgifter om kunden även 
från annat kredit- och personregister än KF:s kundregister. Efter 
bedömning av kreditvärdighet kan KF besluta om särskilda 
betalningsvillkor utan iakttagande av som sagts ovan. 
 
7. Etiska regler för och ansvar för material 
Kunden garanterar att material, exempelvis bildannons, 
textuppgifter eller länkad information, som eventuellt lämnas till 
KF är laglig i varje avseende, att den inte gör intrång i annans 
rättighet, att erforderliga tillstånd föreligger, i övrigt 
överensstämmer med god marknadsföringssed samt att den inte 
innehåller osedligt eller förargelseväckande material. 
 
Kunden ansvarar för att han har rätt att utnyttja programvara, 
inbegripet vidarebearbetning, som erfordras. Kunden ansvarar 
också för att inga rättsliga hinder möter mot att framställa, 
reproducera eller mångfaldiga tillhandahållet material. Ansvaret 
innebär att kunden är skyldig att vidta rättsliga och andra 
åtgärder om tredje man gör gällande intrång i sin rätt och att 
svara för eventuellt skadestånd till denne. 
 
Kunden skall själv kontrollera innehållet i det material som skall 
marknadsföras och ansvarar således själv för att granska och 
godkänna korrektur för bildannons och textuppgift. 
 
 
8. KF:s rätt att underlåta publicering 
KF förbehåller sig rätten att underlåta att införa bildannons eller 
textuppgift om den inte är förenlig  
 
 
 

med företagets etiska regler enligt punkten 7 eller på annat sätt 
enligt KF bedömning är oetisk. 
 
9. Skadestånd 
Kunden är skyldig att ersätta skada som förorsakas KF genom att 
kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt dessa villkor eller på 
annat sätt förfarit vårdslöst. Skadeståndet omfattar 
ombudsarvode, rättegångskostnader och viten samt varje 
ersättning som KF får utge pga. skadan. KF är skyldig att snarast 
underrätta kunden om krav som riktas mot KF avseende sådan 
skada. 
 
10. Fel, felavhjälpning, påföljder och ansvarsbegränsning 
Reklamation skall framställas så snart felet upptäcks eller borde 
ha upptäckts. KF har rätt att på egen bekostnad avhjälpa felet om 
så kan ske inom skälig tid och utan väsentlig olägenhet för 
kunden.  
 
KF skadeståndsskyldighet med anledning av avtalet är begränsad 
till ansvar för direkt förlust. KF ansvarar således inte för indirekt 
förlust såsom utebliven vinst, kostnader som blivit onyttiga eller 
för andra följdskador. Ansvaret för direkta kostnader är 
begränsat till 50.000 kr. 
 
11. Avtalstid, avtalets upphörande 
Avtalet gäller tillsvidare. 
 
Part har rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan om den 
andra parten åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet eller 
bestämmelser tecknade i avtal med annat bolag inom samma 
koncern, försätts i konkurs, upptar ackordsförhandlingar, träder i 
likvidation eller kan anses ha kommit på obestånd.  
 
Kunden har rätt att säga upp eller frånträda avtalet genom 
meddelande till KF. Uppsägning som sker efter 10 arbetsdagar 
från avtalets ingående befriar inte kunden från skyldighet att 
erlägga betalning till KF för avtalad tjänst under en 
tolvmånadersperiod från avtalets ingående.  
 
Uppsägning skall alltid ske skriftligen. 
 
12. Force majeure 
KF ersätter inte skada till följd av strejk, eldsvåda, 
omständigheter utanför KF:s kontroll och som KF skäligen inte 
kan förväntas räkna med och vars följder KF skäligen ej kunnat 
undvika eller övervinna. 
 
13. Ändring av villkor m.m. 
KF får överlåta avtalet till andra bolag inom samma koncern. 
 
KF har rätt att anlita underleverantörer för fullgörande av sina 
förpliktelser enligt avtalet. 
 
14. Tvist 
På avtalet skall svensk rätt äga tillämpning. Tvist i anledning av 
avtalet skall avgöras vid Gävle tingsrätt. 
 
15. Personuppgiftlagen 
 
KF behandlar personuppgifter i samband med tillhandahållandet 
av Tjänst i enlighet med dataskyddsförordningen (GDPR). KF 
kommer att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder 
för att skydda personuppgifterna. Kund samtycker i och med 
nyttjandet av Tjänst till KF behandling.  
MobiPlus ABs (556823-2465) allmänna villkor 
(www.mobiplus.se/allmanna-villkor/) reglerar även avtalet 
mellan KF och Kund med hänsyn till §10 personuppgifter och 
GDPR. 

 
 


