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1.

BAKGRUND OCH TILLÄMPNING

1.1

Dessa användarvillkor ("Användarvillkoren") gäller för din användning av nyhetstjänsten fPlus,
inklusive ditt nyttjande av och tillgång till artiklar, material, innehåll och funktioner tillgängliga
i fPlus ("Tjänsten"). Beroende på vad du väljer, görs Tjänsten tillgänglig för dig (i) på
www.fplus.se ("Webbplatsen"), (ii) i fPlus applikationen ("Appen") och/eller (iii) som epostutskick av nyhetsbrev.

1.2

Tjänsten tillhandahålls av Svenskt Näringsliv Service AB, organisationsnummer 556169-4554,
114 82 Stockholm, Sverige ("Svenskt Näringsliv").

1.3

Vi uppmanar dig att noggrant läsa igenom dessa Användarvillkor innan din användning av
Tjänsten. Svenskt Näringsliv kan komma att uppdatera Användarvillkoren från tid till annan
genom att göra de uppdaterade Användarvillkoren tillgängliga för dig, t.ex. genom att
publicera de på Webbplatsen, notifiera dig i Appen eller inkludera de i e-postutskick. Vi
kommer att meddela dig i god tid innan väsentliga förändringar träder ikraft och om du inte
inom denna tid motsätter dig förändringen ska du anses ha godkänt förändringen. Svenskt
Näringsliv äger rätt att utan föregående meddelande till eller godkännande från dig överlåta
samtliga rättigheter och skyldigheter enligt dessa Användarvillkor till inom Svenskt Näringsliv
men kommer i så fall informera dig om detta så snart det har skett.

1.4

För att få använda Tjänsten måste du vara minst 16 år.

2.

ANVÄNDARKONTO OCH INLOGGNINGSUPPGIFTER M.M.

2.1

Du kan, men du måste inte, ha ett användarkonto för att använda Tjänsten; vissa funktioner
och innehåll är bara tillgängliga om du har ett användarkonto och är inloggad. Om du vill
använda ett användarkonto för inloggning till Tjänsten kommer du ombes att (i) skapa ett så
kallat SPiD-konto hos Schibsted Products & Technology UK Ltd ("SPT") och ansluta detta till
Tjänsten eller (ii) om du redan har ett SPiD-konto kopplat till andra tjänster, ansluta ditt
befintliga SPiD-konto till Tjänsten. Ditt SPiD-konto är personligt och får inte överlåtas till eller
användas av annan.

2.2

Din användning av ditt SPiD-konto regleras av SPT:s villkor, inklusive integritetspolicy, vilka du
godkänner i samband med att du skapar ditt SPiD-konto hos SPT. SPT, eller något annat bolag
inom Schibsted Media Group ("Schibstedkoncernen"), är personuppgiftsansvarig för
behandlingen av dina personuppgifter som sker inom ramen för SPiD-kontot (se även punkt 9
nedan).

2.3

Du ansvarar själv för de uppgifter som du kan komma att använda inom ramen för Tjänsten
hänförliga till ditt SPiD-konto, såsom att dessa är fullständiga, korrekta och hålls uppdaterade.
Svenskt Näringsliv har ingen skyldighet att göra efterforskningar beträffande riktigheten i
lämnade uppgifter.
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2.4

Du är även ansvarig för användningen av ditt SPiD-konto, för att ditt användarnamn och
lösenord hålls hemliga och för alla åtgärder som vidtas inom ramen för din användning av
Tjänsten genom ditt SPiD-konto. Om ditt användarnamn eller lösenord försvinner eller blir
stulet, eller om du får anledning att tro att det har skett en obehörig åtkomst av ditt SPiDkonto, ber vi dig att omedelbart ändra ditt lösenord och meddela Svenskt Näringsliv om detta
(se kontaktuppgifter i punkt 10).

3.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

3.1

Tjänsten får bara användas för dess avsedda ändamål, såsom att ta del av nyhetsartiklar och
annat material som görs tillgängligt i eller via Tjänsten. Du har möjlighet att själv påverka
innehållet i Tjänsten och vilka artiklar och annat material som presenteras genom att ange
intressen, ämnen, branscher och andra kategorier. Du kan ändra dina val genom
inställningarna i Tjänsten.

3.2

Artiklar och annat material som du får tillgång till genom Tjänsten skyddas av svensk och
internationell upphovsrättslagstiftning, och annan tillämplig lagstiftning. Du får inte förfoga
över materialet i strid med upphovsrättslagstiftningen, annan tillämplig lagstiftning eller i strid
med dessa Användarvillkor. Detta innebär bland annat att du inte får sprida, dela eller kopiera
materialet eller tillgängliggöra det till allmänheten utöver vad som är avsett med hjälp av de
standardfunktioner som är tillgängliga i Tjänsten.

3.3

Du får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Svenskt Näringsliv eller annan drabbas av
olägenhet eller skada. Du ansvarar själv för att säkerställa att all användning av Tjänsten
(oavsett om det sker genom ditt SPiD-konto eller ej) sker i enlighet med Användarvillkoren, de
regler och instruktioner som Svenskt Näringsliv tillhandahåller för användning av Tjänsten
samt tillämplig lag och god sed.

3.4

Du får inte kringgå, ta bort, ändra eller i övrigt påverka den teknik och/eller det
säkerhetssystem som Svenskt Näringsliv, eller dess underleverantörer, använder bland annat
för att skydda Tjänsten och dess material och annat innehåll. Du får inte heller använda skript,
robotar, spindlar eller andra automatiserade tekniker för att hämta information eller på annat
sätt interagera med Tjänsten.

3.5

Om du agerar i strid med denna punkt 3 kan vi komma att omedelbart säga upp vårt avtal med
dig och stänga av dig från att använda Tjänsten (se punkt 7.2 nedan).

4.

TILLHANDAHÅLLANDE AV OCH FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR TJÄNSTEN, ETC.

4.1

Tjänsten är vanligtvis tillgänglig dygnet runt sju (7) dagar i veckan, men kan från tid till annan
vara helt eller delvis otillgänglig på grund av systemunderhåll eller andra orsaker. Svenskt
Näringsliv har t.ex. rätt att vidta de åtgärder i Tjänsten som anses nödvändiga av tekniska,
service-, drifts- eller säkerhetsrelaterade skäl vilket kan innebära begränsning i Tjänstens
tillgänglighet. Svenskt Näringsliv kommer försöka förse dig med information om eventuella
begränsningar i tillgängligheten när detta är möjligt.
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4.2

Din användning av Tjänsten är avgiftsfri. Internetavgifter och andra avgifter för datatrafik kan
dock tillkomma vilka du själv ansvarar för.

4.3

För att kunna skapa SPiD-konto och för din användning i övrigt krävs att du har nödvändig
utrustning, mjukvara och internetkapacitet, vilka kan kräva uppdateringar med jämna
mellanrum. Du kan använda Tjänsten genom Webbplatsen eller Appen på enheter som har IOS
eller Android.

4.4

Svenskt Näringsliv har rätt att löpande ändra, ta bort och lägga till tjänster och funktioner som
tillhandahålls i Tjänsten och att ändra formerna och tekniken för hur Tjänsten tillhandahålls
utan att meddela dig om det, men vi ska försöka informera dig vid större förändringar som vi
tror kan påverka din användning av Tjänsten.

4.5

Svenskt Näringsliv äger rätt att fritt anlita och byta ut underleverantörer för utförande av våra
åtaganden enligt dessa Användarvillkor.

5.

KONSUMENTRÄTTIGHETER

5.1

Som Konsument har du 14 dagars ångerrätt. Då Tjänsten, inklusive Appen, utgörs av digitalt
innehåll som tillhandahålls simultant med din användning av Tjänsten, godkänner du dock att
ångerrätten inte gäller i förhållande till Tjänsten.

5.2

Dessa Användarvillkor, inbegripet punkten 8, ska inte till någon del inskränka dina rättigheter
som konsument som tillkommer enligt lag. Om du har frågor kring dina rättigheter som
Konsument eller vill göra de gällande är du välkommen att kontakta vår support enligt punkten
10 i dessa Användarvillkor.

6.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER

6.1

Samtliga immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt och varumärken, hänförliga till
Tjänsten, t.ex. artiklar, bilder och annat material, varumärken, grafik, logotyper, knappikoner,
programvara (källkod och objektkod) och dokumentation innehas av Svenskt Näringsliv (eller
dess licensgivare) och får inte kopieras eller användas utan skriftligt godkännande från Svenskt
Näringsliv.

6.2

Dessa Användarvillkor överför inte några immateriella rättigheter till dig eller tredje part till
Tjänsten, dess innehåll eller till eventuella varumärken som tillhör eller nyttjas av Svenskt
Näringsliv, såsom "fPlus".

7.

UPPSÄGNING OCH AVSTÄNGNING

7.1

Din tillgång och användning av Tjänsten kan med omedelbar verkan närsomhelst sägas upp av
dig eller av Svenskt Näringsliv muntligen eller skriftligen (t.ex. e-post) eller via inställningarna
på Webbplatsen eller i Appen. Se punkten 10 för kontaktuppgifter till Svenskt Näringslivs
support.
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7.2

Svenskt Näringsliv har även rätt att temporärt eller permanent säga upp din användning av
Tjänsten eller begränsa din tillgång till och användning av vissa funktioner i Tjänsten (i) vid
befarad eller faktisk säkerhetsincident eller tekniskt problem eller (ii) om du bryter mot dessa
Användarvillkor, mot lag, förordning, eller om du på annat sätt missbrukar Tjänsten.

8.

ANSVARSBEGRÄNSNING, INKLUSIVE FORCE MAJEURE

8.1

Svenskt Näringsliv har inget ansvar för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust
på grund av driftavbrott, förlust av data, eller andra indirekta skador eller följdskador, som kan
uppstå vid användningen av Tjänsten. Då din användning av Tjänsten är avgiftsfri accepterar
du att du inte har rätt att mot Svenskt Näringsliv göra gällande någon påföljd, innefattat krav
på ersättning för ekonomisk eller annan skada, som uppstått på grund av din användning av
Tjänsten.

8.2

Inom ramen för Tjänsten tillhandahålls länkar dit artiklar, material, funktioner och annat
innehåll publiceras/tillhandahålls. Dessa webbplatser kontrolleras inte av Svenskt Näringsliv
och Svenskt Näringsliv ansvarar därför inte för innehållet på en länkad webbplats eller för
webbutsändningar eller andra typer av överföringar som sker från länkade webbplatser.

9.

PERSONUPPGIFTSBEHANDLING

9.1

Vid din användning av Tjänsten, t.ex. vid registrering av en e-postadress för nyttjande av
Tjänsten genom nyhetsbrev eller vid kontakt med vår support, kan personuppgifter om dig
som Yrkesanvändare eller Konsument komma att behandlas av Svenskt Näringsliv. Vi kan även
komma att samla in och behandla personuppgifter om dig och din användning av Tjänsten. Alla
sådana personuppgifter som Svenskt Näringsliv behandlar sker i enlighet med Svenskt
Näringslivs personuppgiftspolicy och cookie-policy (se www.svensktnaringsliv.se/dataskydd)
samt i enlighet med tillämplig personuppgiftslagstiftning.

10.

KONTAKT OCH SUPPORT

10.1

För generella frågor rörande användningen av Tjänsten eller när du annars ombeds eller
förväntas kontakta Svenskt Näringsliv, vänligen kontakta oss på info@fplus.se eller fplus,
114 82 Stockholm

11.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING

11.1

Svensk materiell rätt äger tillämpning på dessa Användarvillkor.

11.2

Tvister i anledning av detta avtal avgörs genom skiljedomsförfarande administrerat av
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska
tillämpas om inte SCC med beaktande av målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och
övriga omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska tillämpas.
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11.3

Om du är Konsument ska, istället för vad som anges i punkten 11.2, tvister avgöras i svensk
allmän domstol men du har rätt att vända dig till Allmänna reklamationsnämnden ("ARN")
förutsatt att ärendet uppfyller ARN:s krav för handläggning (t.ex. avseende tids- och
värdegräns).

11.4

EU-kommissionen ställer även en plattform för tvistlösning utanför domstol till
konsumenternas förfogande. Denna gör det möjligt för dig som konsument att lösa tvister i
samband med beställningar på internet utan att behöva gå till domstol. Plattformen för
tvistlösning finns på den externa länken http://ec.europa.eu/consumers/odr.

*****

