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1. Allmänt om gruppförsäkringen 
Till grund för försäkringen ligger ett gruppavtal mellan W. R. 
Berkley Insurance AG, Svensk Filial (”Försäkringsgivaren”) och 
Chilimobil (”Chilimobil”) som gruppföreträdare för dem som 
uppfyller kraven för anslutning till försäkringen under punkt 2 
nedan. De som uppfyller anslutningskraven benämns härefter 
som ”Gruppmedlem”. På grundval av gruppavtalet kan en 
Gruppmedlem frivilligt ansluta sig till försäkringen. Genom 
anslutning till gruppförsäkringen tecknas försäkringen.  

Dessa försäkringsvillkor är framförhandlade som en del av 
gruppavtalet mellan Försäkringsgivaren och Chilimobil och 
gäller mellan Försäkringsgivaren och den Gruppmedlem som 
tecknat försäkringen.  

2. Vem kan teckna försäkringen 
För att kunna teckna denna försäkring måste följande 
förutsättningar vara uppfyllda: 

(a) du är den ursprungliga köparen och ägaren av 
mobiltelefonen som ska försäkras; 

(b) du är över 18 år; 
(c) mobiltelefonen har genomgått diagnostisering och 

godkänts i APP tillhandahållen av Chilimobil. 

En Gruppmedlem som tecknat denna försäkring genom 
anslutning är ”Försäkringstagare” enligt denna försäkring. 

3. När gäller försäkringen 
Försäkringen gäller från den och med den dag som anges i 
försäkringsbeskedet. Försäkringstiden är en (1) månad och 
förlängs automatiskt med en (1) månad i taget och gäller tills 
vidare. 

4. Var gäller försäkringen 
Försäkringen gäller i hela världen. 

5. Vad gäller försäkringen för 
Försäkringen gäller för den mobiltelefon vars identifikation 
anges i försäkringsbeviset och för vilken premie har betalats. 

Försäkringen gäller för skada som innebär bristande funktion till 
följd av en plötslig och oförutsedd händelse. Med ”plötslig och 
oförutsedd händelse” menas att det som inträffat ska vara 
oväntat och att det normalt inte gått att förutse eller att 
förhindra. Försäkringen gäller även om mobiltelefonen blir 
obrukbar som en direkt följd av ett elektriskt eller mekaniskt fel 
som uppstår utanför tillverkarens garantiperiod och som är en 
följd av en plötslig och oförutsedd händelse. 

Det är maximalt möjligt att få ersättning för två skador per 
innevarande 12-månadersperiod, vilken beräknas från 
försäkringens startdatum. Efter periodens slut påbörjas en ny 
12-månadersperiod och det är inte möjligt att överföra 
skadeanspråk från tidigare period (er) till nästkommande 12-
månadersperiod(er).  

En förutsättning för ersättning är att tidpunkten för skadans 
inträffande kan specificeras, skadehändelsen beskrivas och 
platsen för skadan bestämmas. 

6. Undantag 
Försäkringen gäller inte för skada; 

6.1 som uppkommit avsiktligt; 

6.2 som uppstått på grund av att tillverkarens instruktioner 
inte följts;  

6.3 genom stöld eller förlust 

6.4 som uppstått till följd av inspektion, underhåll eller 
rengöring; 

6.5 som uppstått till följd av reparation som utförts av en 
reparatör som saknar auktorisation; 

6.6 som är av mindre art eller av kosmetisk natur, exempelvis 
repor och rispor på mobiltelefonen, som inte påverkar 
användbarheten; 

6.7 som uppstått på enhet där IMEI- eller serienummer inte 
kan utläsas; 

6.8 som består i eller är en följd av fel uppkomna i 
mobiltelefonen genom material- eller tillverkningsfel; 

6.9 som inträffat när mobiltelefonen brukats av annan än 
Försäkringstagaren eller dennes familjemedlemmar, eller, 
om Försäkringstagaren är näringsidkare, dennes anställda; 

6.10 på/av tillbehör eller förbrukningsmaterial; 

6.11 som består i eller är en följd av slitage, åldersförändring 
eller bristfälligt underhåll och skötsel; 

6.12 som är indirekt, t.ex. abonnemangsavgifter, förlorad 
information, följdskador, förlorade affärsmöjligheter, etc. 

7. Säkerhetsföreskrifter  
Den försäkrade mobiltelefonen ska handhas med normal 
aktsamhet och i enlighet med tillverkarens aktsamhets- och 
säkerhetsföreskrifter så att skada så långt som möjligt 
förhindras. 

Har säkerhetsföreskrifterna och/eller aktsamhetskravet inte 
iakttagits minskas ersättningen som regel med ett särskilt 
avdrag. Vid allvarlig försummelse kan rätten till ersättningen 
helt utebli (sättas ned till noll). 

8. Självrisk 
Självrisken framgår av ditt försäkringsbevis. 

9. Ersättningsbestämmelser vid skada 
Försäkringsgivaren avgör när mobiltelefonen ska repareras eller 
ersättas med en ersättningsmobiltelefon samt vilken 
mobiltelefon du ska få istället. Ersättning kan endast lämnas i 
samma land som mobiltelefonen är inköpt. Inget avdrag görs 
för värdeminskning på grund av ålder. Kontantersättning 
lämnas inte. Vid ersättningsbar skada lämnas ersättning för 
reparationskostnaderna, dock högst upp till mobiltelefonens 
inköpsvärde. 

Om reparation inte kan utföras på mobiltelefonen ges, om 
möjligt, ersättning med en mobiltelefon av samma modell och 
märke eller, om sådan mobiltelefon inte finns att tillgå, en 
mobiltelefon med närmast motsvarande specifikation som den 
skadade mobiltelefonen. Ersättningsmobiltelefonen behöver 
inte vara av samma färg. Försäkringen fortsätter att gälla för 
ersättningsmobiltelefonen.  

10. Åtgärder vid skada 
Skada ska anmälas omedelbart, dock senast 12 månader efter 
det att Försäkringstagaren fick kännedom om skadan. Sker 
skadeanmälan senare och om Försäkringsgivaren lidit skada av 
att det förflutit längre tid än 12 månader från skadetillfället kan 
försäkringsersättningen komma att sättas ned efter vad som är 
skäligt med hänsyn till omständigheterna. Nedsättning sker inte 
om Försäkringstagarens försummelse varit ringa. 

Gäller skadeanmälan en skadad Apple-telefon måste funktionen 
”Hitta min iPhone” vara avstängd innan skadeanmälan sker men 
också när den trasiga mobiltelefonen inkommer till verkstaden.  

En kopia av inköpskvittot måste bifogas med skadeanmälan. 

Så här går en skadeanmälan till vid skadad enhet: 
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1. Skadeanmälan görs online på https://chilimobil-

se.deviceprotection.eu.  
2. Skadeanmälan handläggs. 
3. Om din skadeanmälan godkänns, kommer du att få 

en fraktsedel för att kunna skicka in din trasiga 
mobiltelefon. 

4. Verkstaden kommer att inspektera din mobiltelefon 
och reparera alternative byta ut den. 

5. Verkstaden fakturerar dig självrisk 
6. Efter betald självrisk kommer verkstaden att skicka 

tillbaka din reparerade eller utbytta mobiltelefon. 
 

11. När upphör försäkringen att gälla 

Om försäkringen upphör finns ingen rätt till 
fortsättningsförsäkring. 

11.1 Automatisk upphörande vid vissa situationer 

Försäkringen upphör per automatik när den första av följande 
omständigheter inträder: 

- det datum då Gruppavtalet mellan Chilimobil och 
Försäkringsgivaren upphör (se punkt 11.3 nedan), 
eller 

- det datum då du inte längre är ägare av den 
mobiltelefon som försäkrats  

11.2 Försäkringstagarens rätt till uppsägning  
Du kan när som helst säga upp försäkringen till omedelbart 
upphörande genom skriftligt eller muntligt meddelande till 
Chilimobil.  

11.3 Uppsägning från gruppens sida 
Om Chilimobil säger upp Gruppavtalet som ligger till grund för 
den frivilliga gruppförsäkringen upphör försäkringsskyddet för 
samtliga Försäkringstagare vid den tidpunkt som anges i 
uppsägningen, dock tidigast en månad efter det att 
uppsägningen kom till Försäkringsgivaren. När sådan 
uppsägning mottagits meddelar Försäkringsgivaren genom 
Chilimobil Försäkringstagarna om uppsägningen. 

11.4 Försäkringsgivarens rätt att säga upp avtalet  
Försäkringsgivaren kan säga upp försäkringen under 
försäkringstiden respektive vid försäkringstidens utgång i 
enlighet med reglerna i försäkringsavtalslagen (2005:104). 

Om premien inte betalas i rätt tid äger Försäkringsgivaren rätt 
att säga upp försäkringen att upphöra 14 dagar från 
uppsägningen. 
 

12. Allmänna avtalsbestämmelser 

12.1 Premiebetalning 
Premien debiteras månadsvis av Chilimobil. Eventuella 
premiejusteringar kommer att meddelas i enlighet med 
försäkringsavtalslagen (2005:104). 

12.2 Ångerrätt 
Om Försäkringstagaren har ingått avtalet på distans eller 
utanför affärslokal, har Försäkringstagaren rätt att ångra köpet 
inom 14 dagar från det att avtalet ingicks. Detta sker genom att 
Försäkringstagaren loggar in på Mitt Chilimobil alternativt ringer 
till Chilimobils Kundservice. Vid utnyttjande av ångerrätten är 
Försäkringstagaren berättigad till återbetalning av premien, 
förutsatt att skada inte anmälts på försäkringen. 

 

 

 

12.3 Force majeure 
Försäkringsgivaren är inte ansvarig för skada som direkt eller 
indirekt orsakats av eller står i samband med krig, krigsliknande 
händelser, inbördeskrig, militära övningar, revolution, upplopp, 
terrorism, uppror, atom- eller kärnprocess, myndighetsåtgärd, 
beslag, strejk, lockout, blockad eller liknande händelse. 

12.4 Preskription 

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat 
försäkringsskydd måste väcka talan inom 10 år från tidpunkten 
när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till 
sådant skydd inträdde. Om den som vill ha försäkringsskydd har 
framställt anspråket till försäkringsgivaren inom den tid som 
anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 
månader från det att Försäkringsgivaren har förklarat att man 
har tagit slutlig ställning till anspråket. Om talan inte väcks 
enligt denna punkt, går rätten till försäkringsskydd förlorad. 

12.5 Dubbelförsäkring 
Om det vid tiden för ett giltigt ersättningsanspråk enligt denna 
försäkring finns en annan gällande försäkring som täcker 
Försäkringstagaren för samma skada eller kostnad, kan 
Försäkringsgivaren komma att söka återvinna en del eller 
samtliga av dennes kostnader från den andra 
försäkringsgivaren. Försäkringstagaren måste ge 
Försäkringsgivaren all hjälp och information som 
Försäkringsgivaren kan komma att behöva för 
förluståtervinning. 

12.6 Transaktioner i strid med gällande sanktionsregelverk 
Försäkringsgivaren kommer inte att göra utbetalning under 
försäkringen i den utsträckning villkoret för sådant skydd, 
betalning av sådan skada, står i strid med sanktioner eller 
embargon beslutade av Europeiska unionen eller Sverige. Det 
gäller också för sanktioner och embargon antagna av USA, så 
länge dessa inte är i strid med europeiska eller svenska lagar 
eller regler. Om en utbetalning gjorts som inte når mottagaren 
på grund av sanktioner ska Försäkringsgivaren anses ha fullgjort 
sitt åtagande enligt avtalet. Om det framkommer efter att en 
försäkring tecknats att Försäkringstagaren, försäkrat objekt eller 
förmånstagaren är föremål för sanktioner eller embargon har 
Försäkringsgivaren rätt att säga upp försäkringen till 
upphörande i förtid. 

12.7 Vägledning 
Du kan alltid få råd och vägledning av Konsumenternas 
Försäkringsbyrå, www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 
Stockholm, telefon 0200-22 58 00. Du kan även vända dig till 
Konsumentverket och deras tjänst för oberoende vägledning, 
Hallå konsument, som du når på www.hallakonsument.se, 
telefon 0771-525 525. Du kan även få vägledning av din 
kommunala konsumentvägledare. 

12.8 Klagomål 
För klagomål rörande försäkringen kontakta Aon Sweden AB, 
Valhallavägen 117H, 102 51 Stockholm alternativt via e-mail 
klagomal.skada@aon.se. Ditt ärende kommer att behandlas 
snabbt, effektivt och på ett omsorgsfullt sätt. Är klagomålet att 
betrakta som ett missförstånd eller ett enkelt fel ska detta 
åtgärdas omedelbart. Aon Sweden AB ska så snart som möjligt, 
men senast inom 14 dagar, skriftligen meddela dig hur Aon 
Sweden AB har bedömt ärendet och på vilket sätt Aon Sweden 
AB har följt upp ärendet. Om ditt klagomål inte kan tillmötesgås 
kommer du att få en förklaring till beslutet. 

 

 

http://www.konsumenternas.se/
http://www.hallakonsument.se/
mailto:klagomal.skada@aon.se
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12.9 Omprövning av skadeärenden 
Är du inte nöjd med lämnat beslut i samband med skada, kan 
beslutet prövas av Försäkringsgivaren. Begäran om omprövning 
ska ske skriftligen till Aon Sweden AB, Valhallavägen 117H, 102 
51 Stockholm alternativt via e-mail overklagan@aon.se. 

Skadekommittén kommer då på nytt pröva din rätt till 
ersättning. Besked gällande omprövningen lämnas skriftligen 
inom 14 dagar från att anmälan inkommit. 

12.10 Tillämplig lag och behörig domstol 
För försäkringsavtalet ska svensk lag gälla. Tvist angående 
avtalet ska prövas av svensk domstol. Detta gäller även om 
tvisten avser skada som inträffat utomlands. Det finns möjlighet 
att få eventuell tvist prövad av Allmänna reklamationsnämnden, 
Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. 
Försäkringstagaren har även möjlighet att väcka talan mot 
försäkringsgivaren vid allmän domstol. 

12.11 Personuppgifter  
De personuppgifter som lämnas till Försäkringsgivaren och dess 
filial, behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning 
och bolagets riktlinjer. Information om hur personuppgifter 
behandlas finns på https://www.berkleyforsakring.se/berkley-
gdpr/ 

De personuppgifter som lämnas till Aon Sweden AB behandlas i 
enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och bolagets 
riktlinjer. Information om hur personuppgifter behandlas finns 
på  https://chilimobil-se.deviceprotection.eu/docs/. 

12.12 Försäkringsförmedlare  
Försäkringen förmedlas av Aon Sweden AB. Aon Sweden AB 
ansvarar också för skadeadministrationen å försäkringsgivarens 
vägnar. Adress: Valhallavägen 117H, 102 51 Stockholm, 08-697 
40 00, e-post: chilimobil@aon.com.  

12.13 Försäkringsgivare 
Försäkringsgivare för denna försäkring är W. R. Berkley 
Insurance AG, Svensk Filial. W.R Berkley Insurance AG står 
under tillsyn av finansinspektionen FMA i Lichtenstein. 
Försäkringsgivaren representeras i Sverige av W. R. Berkley 
Insurance AG, Svensk Filial, org.no 516410-2070, Birger 
Jarlsgatan 22, 4 tr, 114 34 Stockholm Sweden, Telefon: 08-410 
337 00 E-post: sverige@wrberkley.com 

Denna försäkring är uppsatt av UAB Aon Baltic, som också är 
försäkringsadministratör. 

mailto:overklagan@aon.se
http://www.tele2.se/trygghetsavtal


Avtal om slutanvändaråtkomst och användning 
 
LÄS NOGGRANT ÅTKOMST TILL OCH ANVÄNDNING AV WEBBLÄSARDIAGNOSTIKPROGRAMMET: 
 

1. INLEDNING 
1.1. Detta slutanvändaråtkomstavtal ("Avtalet") är ett juridiskt avtal mellan dig ("du") och UADBB 

Aon Baltic (som handlar som draudimas.lt) vars registrerade adress är Karaliaus Mindaugo pr. 
35 Kaunas, 44307, Litauen (häri kallad "(Sublicensor" eller "Vi" eller "Oss" eller "Vår"). 
Licensgivare i detta avtal avser BLANCCO TECHNOLOGY GROUP IRELAND LIMITED (T/A 
INHANCE TECHNOLOGY) ett företag som är registrerat och existerar enligt lagarna i Irland 
(registrerat med företagsnummer 405131) vars huvudsakliga verksamhetsort är på 6 Lapps 
Quay, Cork, Irland. 
Som det används häri gäller termen "du" även för alla juridiska personer eller individer för vars 
räkning du ingår detta avtal.  
Programvaran som tillhandahålls i detta avtal som en webbläsarlösning, inklusive den 
underliggande applikationen, all datorprogramvara och digitala tillgångar, de data som 
medföljer den, tillhörande media, tryckt material, inköpsinformation (individuellt och 
tillsammans "Webbläsarapplikationen"). 

 
1.2. KOMPATIBILITET OCH DETTA AVTAL: WEBBLÄSARAPPLIKATIONEN MÅSTE ANVÄNDAS PÅ EN 

KOMPATIBEL MOBIL, TELEFON ELLER HANDHÅLLEN ENHET MED LÄMPLIGA SPECIFIKATIONER 
("ENHETEN"). DU BÖR KONTROLLERA ATT DIN ENHET ÄR KOMPATIBEL MED FUNKTIONERNA I 
APPLIKATIONEN INNAN DU ANSLUTER, LADDAR NER OCH/ELLER ANVÄNDER 
WEBBLÄSARPROGRAMMET. GENOM ATT KLICKA PÅ KNAPPEN "JAG GODKÄNNER" 
GODKÄNNER DU VILLKOREN I DETTA AVTAL.  

1.3. BEHÖRIGHET: WEBBLÄSARPROGRAMMET ÄR ENDAST TILLGÄNGLIGT FÖR ANVÄNDARE SOM 
ÄR ÖVER 18 ÅR.  DU SAMTYCKER TILL ATT OMEDELBART MEDDELA OSS OM OBEHÖRIG 
ANVÄNDNING AV DIN KONTOINFORMATION ELLER NÅGOT ANNAT BROTT MOT SÄKERHETEN.  

 
2. ANVÄNDNINGSPERIOD 

2.1. "Användningsperioden" ska börja på dagen för din första åtkomst och/eller användning av 
webbläsarapplikationen och ska pågå under den period av webbläsarapplikationen som görs 
tillgänglig för dig, efter eget gottfinnande 

2.2.  Webbläsarapplikationen kan automatiskt inaktiveras och bli icke-operativ i slutet av 
användningsperioden.  

 
3. BEVILJANDE OCH OMFATTNING AV LICENSEN 

3.1.  Webbläsarapplikationen tillhandahålls endast till dig för användningsperioden och säljs inte. 

Med hänsyn till att du godkänner villkoren i detta avtal beviljar vi och/eller licensgivaren dig 

härmed en återkallningsbar, icke-exklusiv, icke-överförbar användningsrätt att använda 
webbläsarapplikationen under användningsperioden som omfattas av detta avtal. Vi 
förbehåller oss alla andra rättigheter. Du kan ta emot och använda alla kostnadsfria 
kompletterande programuppdateringar för webbläsarapplikationen som innehåller "patchar" 
och korrigeringar av fel som kan tillhandahållas av oss och/eller licensgivaren från tid till annan. 
Du får installera åtkomst och använda webbläsarapplikationen för dina privata eller interna 
affärsändamål på vilken enhet som helst där du har rätt behörighet från enhetens ägare eller 
om du är ägare till enheten. 

 
4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

4.1. Alla immateriella rättigheter i webbläsarapplikationen över hela världen ägs av licensgivaren, 
rättigheterna i webbläsarapplikationen tillhandahålls endast för tillfällig användning (inte såld) 
till dig, och du har inga rättigheter till eller till webbläsarapplikationen annat än rätten att 
använda den i enlighet med villkoren i detta avtal. Du har ingen rätt att få tillgång till 
webbläsarapplikationen i källkodsform eller i olåst kodning från oss. 

 
5. GODTAGBAR ANVÄNDNING OCH KOMPATIBILITET 

5.1.  Webbläsarapplikationen kanske inte är fri från buggar eller fel.  



5.2. För att webbläsarapplikationen ska fungera fullt ut kan enheten som den används på behöva 
anslutas till vissa trådlösa och/eller kommunikationsbaserade tekniker. Det kan finnas 
förseningar, begränsningar och andra problem som är förknippade med användningen av 
internet och elektronisk kommunikation. Licensgivaren ansvarar inte för eventuella förseningar, 
fel eller andra skador till följd av sådana problem. 

5.3. Batteriets livslängd på din enhet kan minska snabbare när du använder 
webbläsarapplikationen. 

5.4. Användning av webbläsarapplikationen kan leda till förlust av informationen som lagras på din 
enhet. 

5.5. Internetöverföringar är aldrig helt privata eller säkra. Alla meddelanden eller information som 
du skickar med webbläsarprogrammet kan läsas eller fångas upp av andra, även om det finns 
ett särskilt meddelande om att en viss överföring är krypterad. 

5.6. Vi kanske inte kan tillhandahålla vissa funktioner i webbläsarapplikationen i förhållande till en 
viss enhet under vissa omständigheter, inklusive men inte begränsat till var enheten är 
avstängd, ur batteri eller utanför GPS/mobilmastområdet. 

5.7. Du samtycker till att: 
5.7.1. Använda endast webbläsarapplikationen i en säker och säker miljö. 
5.7.2. Inte komma åt webbläsarapplikationen när du använder ett fordon. 
5.7.3. följa trafiklagar hela tiden; och 
5.7.4. Inte använda webbläsarapplikationen när du använder tunga maskiner eller delta i någon 

aktivitet som utgör en risk för din eller andras hälsa och säkerhet när du använder 
webbläsarapplikationen. 

5.8. Genom att använda webbläsarapplikationen samtycker du till att vi samlar in och använder 
anonymiserad information om enheten och relaterad programvara, hårdvara och 
kringutrustning för tjänster som är internetbaserade eller trådlösa för att förbättra våra 
produkter och för att tillhandahålla webbläsarapplikationen till dig. 

 
6. PERSONUPPGIFTER 
 

6.1. Du samtycker till att vi kan samla in användarinformation om användningen av 
webbläsarapplikationen efter behov för att tillhandahålla funktionerna och samla in (anonyma) 
tekniska användardata för att möjliggöra felfixering, produktutveckling och annan analys.   
Eventuella personuppgifter, om de behandlas, kommer endast att behandlas i enlighet med 
EU:s GDPR som gäller för dig som registrerad i EU. 
 

6.2. Observera att vi i allmänhet inte försöker behandla några personuppgifter i samband med 
webbläsarapplikationen. Som sådan ber vi dig att vidta alla rimliga försiktighetsåtgärder för att 
undvika (av misstag) att avslöja någon av dina personuppgifter när du använder 
webbläsarapplikationen. Läs instruktionerna i webbläsarapplikationen noggrant innan du 
fortsätter.  

 
 

7. ANSVAR 
7.1. I händelse av att du ingår detta avtal och använder webbläsarapplikationen för privata affärer, 

har vi inget ansvar gentemot dig för förlust av vinst, förlust av affärer, affärsavbrott eller förlust 
av affärsmöjligheter.  

7.2. Vårt maximala sammanlagda ansvar enligt eller i samband med detta avtal, oavsett om det 
gäller kontrakt, skadestånd (inklusive vårdslöshet) eller på annat sätt, ska under alla 
omständigheter begränsas till hundra euro (100 €) för varje anspråk. Detta gäller inte de typer 
av förluster som anges i avsnitt 13.5. 

7.3. Ingenting i detta avtal ska begränsa eller utesluta vårt ansvar för: 
7.3.1. dödsfall eller personskada till följd av vårdslöshet. 
7.3.2. bedrägeri eller bedräglig felaktig framställning; och 
7.3.3. något annat ansvar som inte kan uteslutas eller begränsas enligt relevanta lagar. 

7.4. Vi ansvarar inte för: 
7.4.1. oförutsebara förluster, det vill säga förluster som inte kunde ha övervägts av oss och dig 

vid tidpunkten för ingåendet av detta avtal. 
7.4.2. förluster som inte orsakats av vårt brott; 
7.4.3. handlingar eller passivitet från tredje part inklusive våra partners. 



7.4.4. eventuella förluster till följd av att du inte uppdaterar webbläsarapplikationen; 
7.4.5. underlåtenhet att tillhandahålla  webbläsarapplikationen eller att uppfylla våra 

skyldigheter enligt detta avtal där sådant misslyckande beror på händelser utanför vår 
kontroll. 

7.5. Om, i enlighet med denna klausul 7, vårt ansvar är uteslutet eller begränsat, ska det senare 
också gälla för det personliga ansvaret för våra licensgivare, leverantörer, underleverantörer, 
ställföreträdande agenter och tredjepartsleverantörer, garanterar vi inte att 
webbläsarapplikationen kommer att vara oavbruten eller felfri. 

 
8. UPPSÄGNING 

8.1. Alla licenser och/eller användnings- och åtkomsträttigheter som beviljas dig i detta avtal beror 
på din eller deras fortsatta efterlevnad av detta avtal. Vi har rätt att omedelbart säga upp alla 
licenser och/eller åtkomst om du eller de inte följer något villkor i detta avtal, om det på grund 
av sådant brott inte rimligen kan förväntas av oss att fortsätta avtalsförhållandet med dig till 
det överenskomna slutet eller till utgången av en uppsägningstid. 

8.2. När det gäller kostnadsfria eller kostnadsfria provversioner av webbläsarapplikationen och 
oaktat andra bestämmelser i detta avtal förbehåller vi oss rätten att upphäva och/eller säga 
upp detta avtal och din rätt att få tillgång till och använda webbläsarapplikationen när som 
helst, utan föregående meddelande och av vilken anledning som helst. Du kan säga upp detta 
Avtal när som helst och av vilken anledning som helst genom att ta bort 
Webbläsarapplikationen från Din Enhet. Vi har inget ytterligare ansvar gentemot dig enligt 
detta avtal efter dess uppsägning. 

8.3. Detta avtal upphör att gälla vid slutet av licensperioden. 
 

9. PROGRAMVARA FRÅN TREDJE PART 
9.1. Vissa delar av programvarukoden som tillhandahålls som en del av webbläsarapplikationen kan 

vara föremål för licenser för "öppen källkod" eller "fri programvara" ("Programvara från tredje 
part"). Programvaran från tredje part omfattas inte av villkoren i detta avtal. Istället licensieras 
varje del av tredjepartsprogramvara enligt villkoren i licensavtalet som medföljer sådan 
tredjepartsprogramvara som kan anges i en bilaga till detta avtal. Ingenting i detta avtal 
begränsar dina rättigheter, eller ger dig rättigheter som ersätter villkoren i, någon tillämplig 
licens för tredjepartsprogramvaran, inklusive eventuella rättigheter att kopiera, ändra eller 
distribuera programvara från tredje part enligt tillämplig licens.  

 
10. HÄNDELSER UTANFÖR LICENSGIVARENS KONTROLL 

10.1. Licensgivaren befrias från skyldigheten att utföra någon av sina skyldigheter enligt detta avtal 
om sådan prestation är omöjlig för licensgivaren på grund av händelser utanför vår rimliga 
kontroll (Force Majeure-händelse). 

10.2. Licensgivarens prestation enligt detta avtal anses vara avstängd under den period som Force 
Majeure-händelsen fortsätter, och vi kommer att ha en förlängning av tiden för prestanda 
under den perioden. 

 
11. AVSTÅENDE 

Om vi misslyckas, när som helst under licensperioden, att insistera på strikt utförande av någon 
av dina skyldigheter enligt detta avtal, eller om vi misslyckas med att utöva någon av de 
rättigheter eller rättsmedel som vi har rätt till enligt detta avtal, ska detta inte utgöra ett 
avstående från sådana rättigheter eller rättsmedel och ska inte befria dig från att uppfylla 
sådana skyldigheter. 

 
12. SEPARERINGSKLAUSUL 

Om något av villkoren i detta avtal av någon behörig myndighet fastställs vara ogiltigt, olagligt 
eller ogenomförbart i någon utsträckning, kommer ett sådant villkor eller bestämmelse i den 
utsträckningen att avskiljas från de återstående villkoren och bestämmelserna som kommer att 
fortsätta att vara giltiga.  
 
 

 
13. KONFIDENTIELL INFORMATION 



Webbläsarapplikationen innehåller konfidentiell information om licensgivaren och all 
upphovsrätt; varumärken och alla andra immateriella rättigheter i och till 
webbläsarapplikationen är och ska förbli licensgivarens enda och exklusiva egendom. Ingenting 
i detta avtal ska ge dig några rättigheter till något handelsnamn, företagsnamn eller varumärke 
som tillhör licensgivaren. Bestämmelserna i denna klausul ska fortsätta att fungera efter 
uppsägningen av detta avtal.  

 
14. HELA AVTALET 

Detta avtal och alla dokument som uttryckligen hänvisas till i det utgör hela avtalet mellan oss 
och ersätter alla tidigare arrangemang, överenskommelser eller avtal mellan oss som rör 
licensiering av webbläsarapplikationen. 

 
15. LAG OCH JURISDIKTION 

Detta avtal, dess innehåll eller dess bildande (inklusive utomobligatoriska tvister eller anspråk) 
ska regleras av och tolkas i enlighet med Litauens lagar och underkastas den exklusiva 
jurisdiktionen där. 

 
 


