
Allmänna	  villkor	  	  
	  
Inledning	  
Redpoodle	  Systems	  AB	  (nedan	  kallat	  "Företaget"eller	  ”Vi”)	  tillhandahåller	  TimeDo	  
Appen/Applikationen	  och	  alla	  dess	  relaterade	  tjänster	  (gemensamt	  kallat	  
"Appen/Applikationen").	  	  Detta	  avtal	  reglerar	  förhållandet	  mellan	  Företaget	  och	  
Applikationsanvändaren	  (nedan	  kallat	  "Användaren”	  eller	  ”Du"),	  med	  avseende	  
användningen	  av	  Appen/Applikationen.	  Vid	  användning	  av	  Appen/Applikationen	  omfattas	  
Användaren	  av	  de	  villkor	  som	  anges	  i	  detta	  Avtal	  (nedan	  kallat	  "Avtalet	  ").	  Det	  är	  viktigt	  att	  
Du	  noggrant	  läser	  och	  förstår	  villkoren	  i	  detta	  Avtal.	  När	  du	  använder	  Appen/Applikationen	  
eller	  dess	  material,	  samtycker	  du	  till	  att	  följa	  alla	  tillämpliga	  lagar,	  regler	  och	  förordningar.	  
Genom	  att	  använda	  Appen/Applikationen,	  godkänner	  Du	  villkoren	  och	  är	  bunden	  av	  detta	  
avtal.	  	  
	  
1.	  Tjänstens	  omfattning	  och	  genomförande	  
Tjänsten	  ska	  utföras	  enligt	  överenskommelse	  av	  leverantören	  av	  Appen/Applikationen.	  
Leverantören	  ska	  utföra	  sina	  åtaganden	  på	  ett	  fackmannamässigt	  sätt.	  Kundens	  
personuppgifter	  ska	  behandlas	  enligt	  personuppgiftslagen	  och	  inte	  lämnas	  ut	  till	  tredje	  man.	  
	  
2.	  Ändringar	  av	  Appen/Applikationen	  och	  Avtalet	  
Vi	  förbehåller	  oss	  rätten	  att	  när	  som	  helst:	  

• Ändra	  villkoren	  i	  detta	  avtal	  
• Ändra	  innehållet	  i	  Appen/Applikationen,	  inklusive	  eliminera	  eller	  avbryta	  allt	  innehåll	  

på	  eller	  funktionen	  av	  Appen/Applikationen	  
• Ändra	  eventuella	  avgifter	  för	  användning	  av	  Appen/Applikationen	  	  

Eventuella	  förändringar	  vi	  gör	  kommer	  att	  gälla	  omedelbart	  vid	  tillkännagivandet	  genom	  
uppläggning	  på	  Appen/Applikationen	  eller	  mail.	  Din	  fortsatta	  användning	  av	  
Appen/Applikationen	  efter	  ändringar	  kommer	  att	  anses	  utgöra	  ett	  godkännande	  av	  dig	  som	  
kund.	  Återvänd	  till	  denna	  sida	  regelbundet	  för	  att	  säkerställa	  att	  du	  tagit	  del	  av	  den	  senaste	  
versionen	  av	  detta	  avtal.	  	  	  
	  
3.	  Ansvar	  
Leverantören	  ansvarar	  för	  den	  skada	  som	  kan	  drabba	  kunden	  genom	  försummelse.	  Se	  dock	  
begränsningar	  nedan.	  Skadeståndsskyldigheten	  är	  begränsad	  till	  ett	  sammanlagt	  belopp	  om	  
25	  prisbasbelopp,	  dock	  högst	  till	  arvodet	  för	  tjänsten.	  Understiger	  tjänstens	  pris	  ett	  
prisbasbelopp	  ska	  skadeståndsbeloppet	  avse	  högst	  ett	  prisbasbelopp.	  Ett	  prisbasbelopp	  
menas	  prisbasbelopp	  enligt	  lagen	  (1962:382)	  om	  allmän	  försäkring.	  Part	  ska	  framföra	  
anspråk	  om	  ersättning	  inom	  tre	  månader	  efter	  parten	  märkt	  eller	  borde	  ha	  märkt	  grunden	  
för	  kravet.	  
	  
4.	  Ersättning	  och	  betalning	  
Om	  annat	  ej	  överenskommits	  ska	  kunden	  betala	  den	  ersättning	  som	  framgår	  av	  avtalet.	  Har	  
ej	  sådan	  överenskommelse	  träffats,	  sker	  debiteringen	  enligt	  leverantörens	  prislista.	  Utlägg	  
för	  leverantören	  erläggs	  enligt	  vad	  som	  överenskommits.	  Leverantören	  har	  rätt	  att	  få	  betalt	  
en	  gång	  i	  månaden	  om	  annat	  ej	  överenskommits.	  Betalning	  sker	  genom	  faktura.	  Detta	  ska	  
ske	  inom	  30	  dagar	  efter	  fakturans	  utställningsdatum.	  



	  
	  
	  
5.	  Ägande	  och	  begränsningar	  för	  användningen	  
Denna	  App	  ägs	  och	  drivs	  av	  Företaget	  och	  dess	  material	  är	  och	  förblir	  Företagets	  eller	  dess	  
licensgivares	  eller	  leverantörers	  egendom.	  Material	  och	  urval	  skyddas	  av	  svensk	  
upphovsrätt,	  varumärkesrätt	  och	  andra	  lagar.	  Du	  får	  inte	  kopiera,	  reproducera,	  publicera,	  
ladda	  upp,	  posta,	  överföra	  eller	  distribuera	  material	  eller	  annat	  innehåll	  eller	  information	  
som	  finns	  på	  eller	  via	  Appen/Applikationen	  på	  något	  sätt	  utan	  föregående	  skriftligt	  
medgivande.	  Materialet	  får	  endast	  användas	  i	  den	  utsträckning	  som	  krävs	  för	  behörig	  
användning	  av	  Appen/Applikationen,	  som	  anges	  i	  detta	  avtal	  eller	  som	  uttryckligen	  godkänts	  
skriftligen	  av	  Företaget	  eller,	  om	  så	  anges	  skriftligen	  av	  Företaget,	  dess	  licensgivare	  eller	  
leverantörer.	  Förändringar	  av	  materialet	  eller	  användning	  av	  materialet	  för	  andra	  ändamål	  
är	  ett	  brott	  mot	  vår	  upphovsrätt	  och	  andra	  immateriella	  rättigheter,	  och	  är	  strängt	  
förbjudet.	  Du	  bekräftar	  att	  du	  inte	  förvärvar	  några	  äganderätter	  med	  hjälp	  av	  
Appen/Applikationen	  eller	  materialet.	  De	  varumärken,	  logotyper	  och	  servicemärken	  som	  
visas	  på	  App	  som	  Common	  Application®,	  The	  Common	  Application®	  och	  Common	  App	  
Online	  bland	  andra	  (gemensamt	  benämnda	  "Varumärkena")	  är	  registrerade	  eller	  
oregistrerade	  varumärken	  som	  tillhör	  Företaget.	  De	  varumärken	  som	  ägs	  av	  Företaget,	  
registrerade	  och	  oregistrerade,	  får	  inte	  användas	  i	  samband	  med	  någon	  produkt	  eller	  tjänst	  
som	  inte	  är	  Företagets,	  på	  något	  sätt	  som	  kan	  orsaka	  förvirring	  för	  kunder,	  eller	  på	  något	  
sätt	  som	  nedvärderar	  Företaget.	  Ingenting	  på	  Appen/Applikationen	  ska	  tolkas	  som	  ett	  
underförstått	  beviljande	  att	  använda	  något	  varumärke	  utan	  skriftligt	  tillstånd	  av	  Företaget	  
eller	  den	  tredje	  part	  som	  ägare	  av	  ett	  sådant	  varumärke.	  Missbruk	  av	  eventuella	  varumärken	  
är	  förbjudet,	  och	  Företaget	  kommer	  att	  hävda	  sina	  immateriella	  rättigheter	  i	  sådana	  
varumärken,	  bland	  annat	  via	  civilrättsliga	  och	  straffrättsliga	  förfaranden.	  
	  
6.	  Registrering	  
Vissa	  områden	  i	  Appen/Applikationen	  kan	  kräva	  att	  du	  ska	  vara	  registrerad	  användare.	  När	  
du	  registrerar	  dig,	  samtycker	  du	  till	  att	  (a)	  tillhandahålla	  korrekt,	  aktuell	  och	  fullständig	  
information	  om	  dig	  själv	  som	  föranletts	  av	  vårt	  registreringsformulär	  (inklusive	  din	  e-‐
postadress)	  och	  (b)	  underhålla	  och	  uppdatera	  din	  information	  för	  att	  hålla	  det	  korrekt.	  Om	  
någon	  information	  är	  felaktig	  förbehåller	  vi	  oss	  rätten	  att	  säga	  upp	  detta	  avtal	  och	  din	  
användning	  av	  Appen/Applikationen.	  	  
Som	  en	  del	  av	  registreringsprocessen,	  kommer	  Du	  bli	  ombedd	  att	  välja	  ett	  användarnamn	  
och	  lösenord.	  Vi	  kan	  vägra	  att	  bevilja	  dig	  ett	  användarnamn	  som	  efterliknar	  någon	  annans,	  är	  
eller	  kan	  vara	  olagligt	  eller	  är	  olämpligt	  enligt	  vår	  mening.	  Det	  är	  endast	  tillåtet	  att	  skapa	  ett	  
konto	  per	  användare.	  Du	  kommer	  att	  ansvara	  för	  sekretess	  och	  användning	  av	  ditt	  
användarnamn	  och	  lösenord	  och	  samtycker	  till	  att	  inte	  överföra	  eller	  sälja	  din	  användning	  av	  
eller	  tillgång	  till	  Appen/Applikationen	  till	  tredje	  part.	  Om	  du	  har	  anledning	  att	  tro	  att	  ditt	  
konto	  hos	  oss	  brister	  i	  säkerheten,	  måste	  du	  omgående	  ändra	  ditt	  lösenord	  samt	  meddela	  
oss	  om	  problemet	  per	  e-‐post	  till	  admin@FielDo.nu.	  	  
	  
7.	  Code	  of	  Conduct	  
När	  du	  använder	  Appen/Applikationen	  eller	  dess	  material,	  är	  det	  inte	  tillåtet	  att:	  

• Begränsa	  eller	  hindra	  andra	  besökare,	  användare	  eller	  medlem	  från	  att	  använda	  
Appen/Applikationen	  med	  hjälp	  av	  "hacking"	  eller	  ”defacing”	  



• 	  Använd	  Appen/Applikationen	  eller	  Materialet	  i	  något	  olagligt	  syfte	  eller	  annat	  oetiskt	  
beteende	  

• Delta	  i	  spam	  
• Överföra	  programvara	  eller	  annat	  material	  som	  är	  av	  destruktiv	  karaktär	  
• Ändra,	  sälja,	  avkoda	  eller	  montera	  ner	  någon	  del	  av	  Appen/Applikationen	  eller	  dess	  

material	  
• Ta	  bort	  någon	  upphovsrätt,	  varumärke	  eller	  annan	  äganderätt	  som	  finns	  i	  App	  eller	  

material	  
• "Frame"	  eller	  "spegel"	  i	  någon	  del	  av	  Appen/Applikationen	  utan	  vårt	  skriftliga	  

tillstånd	  
• Länka	  till	  valfri	  sida	  av	  eller	  innehåll	  på	  Appen/Applikationen	  
• Använda	  någon	  manuell	  eller	  automatisk	  enhet	  eller	  process	  för	  att	  läsa	  in,	  indexera,	  

"datautforska"	  eller	  på	  något	  annat	  sätt	  reproducera	  eller	  kringgå	  navigationsstruktur	  
eller	  presentationen	  av	  Appen/Applikationen	  eller	  dess	  innehåll	  

• Samla	  in	  information	  om	  besökare	  eller	  medlemmar	  utan	  deras	  uttryckliga	  
medgivande	  

8.	  Inlagor	  och	  inlägg	  
Genom	  att	  till	  oss	  skicka	  förslag,	  idéer,	  anteckningar,	  begrepp,	  information	  eller	  annat	  
material	  (gemensamt	  kallat	  "Inlagor"),	  eller	  genom	  att	  publicera	  sådana	  bidrag	  till	  ett	  
område	  i	  Appen/Applikationen	  ger	  du	  oss	  och	  våra	  utsedda	  rätten	  att	  använda	  sådana	  
Inlagor	  i	  alla	  medier,	  för	  vilket	  syfte	  som	  helst,	  utan	  ersättning	  till	  leverantören	  av	  Inlagorna.	  	  
Vi	  kommer	  inte	  att	  ansvara	  för	  någon	  användning	  eller	  något	  avslöjande	  av	  inlagor.	  
	  
9.	  Länkar	  
Appen/Applikationen	  kan	  innehålla	  länkar	  till	  andra	  webbplatser	  på	  Internet,	  inklusive	  
anslutna	  webbplatser	  som	  inte	  ägs	  av	  Företaget.	  Företaget	  har	  inte	  granskat	  alla	  
webbplatser	  som	  är	  eller	  kan	  vara	  kopplade	  till	  Appen/Applikationen	  och	  har	  ingen	  kontroll	  
över	  sådana	  webbplatser.	  Om	  inget	  annat	  uttryckligen	  anges,	  är	  Företaget	  inte	  ansvarigt	  för	  
innehållet	  på	  dessa	  webbsidor.	  	  
	  
10.	  Uppsägning	  
Detta	  avtal	  gäller	  tills	  vidare	  i	  enlighet	  med	  dess	  villkor.	  Endera	  parten	  kan	  säga	  upp	  detta	  
avtal	  omedelbart	  efter	  anmälan	  till	  den	  andra	  parten.	  Dessutom	  förbehåller	  vi	  oss	  rätten	  att	  
omedelbart	  säga	  upp	  detta	  avtal	  och/eller	  din	  tillgång	  till	  och	  användning	  av	  
Appen/Applikationen	  eller	  någon	  del	  därav,	  när	  som	  helst	  oavsett	  anledning.	  Vid	  uppsägning	  
av	  detta	  avtal	  av	  endera	  parten,	  upphör	  din	  rätt	  att	  använda	  Appen/Applikationen	  
omedelbart.	  Allt	  material	  som	  erhållits	  från	  Appen/Applikationen	  ska	  förstöras	  och	  alla	  
kopior	  därav,	  vare	  sig	  de	  gjorts	  enligt	  villkoren	  i	  detta	  avtal	  eller	  på	  annat	  sätt.	  
	  
11.	  Friskrivningsklausuler	  
Appen/Applikationen	  hämtas	  i	  befintligt	  skick	  och	  utan	  garantier	  av	  något	  slag,	  varken	  
uttryckligen	  eller	  indirekt	  så	  långt	  det	  är	  tillåtet	  enligt	  gällande	  lag.	  Företaget	  och	  dess	  
leverantörer	  tar	  inget	  ansvar	  för	  avbrott	  i	  Appen/Applikationen	  eller	  hänförliga	  fel.	  Du	  som	  
användare	  är	  ansvarig	  för	  att	  erhålla	  all	  telefoni,	  hårdvara	  och	  annan	  utrustning	  som	  behövs	  
för	  åtkomst	  och	  använda	  Appen/Applikationen	  och	  samtliga	  avgifter	  relaterade	  därtill.	  Du	  
ansvarar	  för	  all	  användning	  av	  Appen/Applikationen	  och	  dess	  material	  samt	  de	  risker	  som	  är	  
förenade	  därtill.	  Appen/Applikationen	  eller	  dess	  material	  kan	  innehålla	  felaktigheter	  eller	  



misstag	  som	  bryter	  mot	  dessa	  användarvillkor.	  Dessutom,	  finns	  möjligheten	  att	  obehöriga	  
ändringar	  kan	  göras	  av	  tredje	  part	  .	  Även	  om	  vi	  försöker	  säkerställa	  integriteten	  av	  
Appen/Applikationen,	  gör	  vi	  inga	  garantier	  för	  dess	  fullständighet	  eller	  riktighet.	  Om	  en	  
situation	  uppstår	  där	  Appen/Applikationens	  fullständighet	  eller	  korrekthet	  är	  i	  fråga,	  
vänligen	  kontakta	  oss	  med,	  om	  möjligt,	  en	  beskrivning	  av	  det	  material	  som	  ska	  kontrolleras	  
och	  plats	  (URL)	  där	  sådant	  material	  kan	  hittas	  på	  Appen/Applikationen,	  samt	  information	  för	  
hur	  vi	  skall	  kontakta	  dig.	  Vi	  kommer	  att	  försöka	  återgärda	  dina	  problem	  så	  snart	  det	  är	  
möjligt.	  	  
	  
	  
12.	  Frågor	   	  
Appen/Applikationen	  tillhandahålls	  av	  Redpoodle	  Systems	  AB.	  Om	  du	  har	  några	  frågor,	  
kommentarer	  eller	  klagomål	  angående	  detta	  avtal	  eller	  Appen/Applikationen	  är	  du	  
välkommen	  att	  kontakta	  oss	  på	  Regementsplan	  1,	  684	  61	  Kristinehamn,	  Sverige	  eller	  via	  
info@TimeDo.se.	  Du	  kan	  även	  kontakta	  oss	  via	  vår	  hemsida	  www.TimeDo.se.	  
	  
13.	  Diverse	  
Detta	  avtal	  regleras	  och	  tolkas	  i	  enlighet	  med	  svensk	  rätt.	  Om	  någon	  bestämmelse	  i	  detta	  
avtal	  befinns	  vara	  olaglig,	  ogiltig	  eller	  av	  någon	  anledning	  inte	  kan	  verkställas,	  skall	  den	  
bestämmelsen	  avskiljas	  från	  detta	  avtal	  och	  skall	  inte	  påverka	  giltigheten	  och	  
verkställbarheten	  av	  återstående	  bestämmelser.	  Detta	  avtal	  ersätter	  alla	  tidigare	  eller	  
samtidiga	  skriftliga	  eller	  muntliga	  avtal	  mellan	  TimeDo	  och	  användaren.	  Detta	  avtal	  får	  inte	  
överlåtas	  utan	  motstående	  parts	  godkännande.	  Ovanstående	  punkt	  gäller	  dock	  inte	  om	  
leverantören	  överlåter	  rätten	  att	  mottaga	  betalning.	  
	  
14.	  Tvist	  
Vid	  tvist	  angående	  tolkning	  eller	  tillämpning	  av	  avtalet	  ska	  detta	  avgöras	  av	  skiljemän	  enligt	  
svensk	  lag.	  	  	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  
	  


