
MINA AVTAL-KÖPEVILLKOR OCH ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR  
  
1. Pris 

 

Priset för Mina Avtal (”Tjänsten”) är 10 000 kronor exklusive moms. Priset är ett engångspris och inga övriga avgifter tillkommer.    

2. Beställning, betalning & leverans  

2.1 Avtal skall anses ha ingåtts när Beställaren erhåller registreringsbekräftelse per e-post från Tocklin & Son AB. Betalning sker därefter i efterskott mot faktura. Betalningsvillkor är 10 dagar från 
dag för fakturans utställande. Vid sen betalning debiteras dröjsmålsränta enligt lag. Tocklin & Son AB förbehåller sig rätten att stänga ned Tjänsten vid utebliven betalning.    

2.2 Tjänsten öppnas så snart företaget/organisationen och/eller dess fysiska beställare (gemensamt och var för sig benämnt "Beställaren”) godkänts av Tocklin & Son AB. Tocklin & Son AB 
förbehåller sig rätten att inte utan angivande av skäl neka viss Beställare att ta del av Tjänsten.  

2.3 Beställaren kommer vid godkännande att erhålla relevanta inloggningsuppgifter via e-post och Tjänsten kan tas i bruk direkt och således innan dess att betalning skett. Normalt öppnas Tjänsten 
1-3 arbetsdagar från det att beställningen kommit Tocklin & Son AB tillhanda. 

3. Tillgänglighet 

Tjänsten är tillgänglig alla dagar och dygnet runt. Tocklin & Son AB förbehåller sig dock rätten att vid uppdateringar eller underhåll stänga ner Tjänsten eller del av Tjänsten för en begränsad tid. 
Kommunikationshastigheten beror dels på Beställarens val av system för dataöverföring, dels på trafikvolym. Eventuella störningar av tillgänglighet till Tjänsten kan förekomma t.ex. på grund av 
internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet, eller underhåll av Tjänsten. Beställaren ansvarar självt för att denne som mottagare av Tjänstens innehåll har alla nödvändiga programvaror för att 
göra dess innehåll tillgängligt (t.ex. men inte uteslutande en kompatibel version av Microsoft Word). Tocklin & Son AB förbehåller sig i övrigt rätten att för en obestämd tid stänga ned Tjänsten i dess 
helhet vid tekniska problem eller elektroniska hot. Beställaren har ingen rätt till ersättning eller annan gottgörelse för den tid tjänsten må vara ur bruk. Tocklin & Son förbehåller sig i övrigt rätten att 
permanent stänga ned Tjänsten i dess helhet och utan angivande av skäl med iakttagande av en varseltid om 6 månader. Information om vilken dokumentation som Tjänsten innehåller vid var tid 
beställningen inhämtats av Beställaren på www.tocklinochson.se. Tocklin & Son AB gör dock från tid till annan uppdateringar, justeringar och andra ändringar i Tjänstens innehåll och dess innehåll 
kan variera från tid till annan.  

4. Tillåten användning & överträdelser 

4.1 Tjänsten får endast användas av Beställaren i Beställarens verksamhet och av dess anställda och ställföreträdare i Beställarens verksamhet. Dokumentationen och innehållet i Tjänsten samt 
lösenord och användarnamn till Tjänsten får inte kopieras, spridas, överföras, användas av eller i övrigt delges tredje man oavsett om det sker i skriftlig eller elektronisk form eller på annat sätt. Med 
tredje man avses varje fysisk eller juridisk person som inte är anställd av eller är ställföreträdare för Beställaren vilket inkluderar eventuella koncernbolag.   

4.2 Vid överträdelser mot 4.1 förbehåller sig Tocklin & Son AB rätten att utan föregående meddelande eller varsel avsluta Tjänsten för viss Beställare. Beställaren har inte rätt till ersättning vid 
sådant förhållande.  

5. Tjänstens innehåll och syfte samt ansvarsbegränsning  

Avtalet innebär att Beställaren får fri tillgång till Tjänstens innehåll vid var tid. Tocklin & Son AB gör från tid till annan uppdateringar, justeringar och andra ändringar i Tjänstens innehåll och 
eftersträvar en konstant hög kvalitet såväl tekniskt som innehållsmässigt. Tjänstens innehåll kan dock aldrig ersätta närmare juridisk eller annan professionell rådgivning i enskilda fall. Enskilda skriv- 
och stavningsfel kan förekomma. Varje Beställare förklarar sig vara införstådd med att Tjänstens innehåll endast är ägnat att ge exempel och tjäna som allmän vägledning på avtal, blanketter m.m. 
och dokument för slutredigering av Beställaren och på Beställarens risk. Tocklin & Son AB iklär sig således inte något rådgivaransvar i enskilda fall eller i förhållande till kund som Beställaren låtit 
ansluta eller i förhållande till tredje man i övrigt. All dokumentation i Tjänstens innehåll utgör således allmän vägledning och inget dokument är att anse som färdigt för användande med mindre 
Tocklin & Son AB uttryckligen godkänt detta. Direkt eller indirekt användning av innehållet utan närmare juridisk rådgivning sker således helt på egen risk. Att en Beställare registrerat sig som 
användare av Tjänsten innebär inte att det föreligger ett klient-/rådgivarförhållande mellan Tocklin & Son AB och Beställaren. Advokatfirman Tocklin & Son och dess samarbetspartners reserverar alla 
respektive rättigheter till innehållet på webbplatsen www.tocklinochson.se inklusive Tjänsten. 

6. Personuppgifter  

I samband med att Du som fysisk person beställer Tjänsten kommer personuppgifter om Dig att samlas in och behandlas. De uppgifter som samlas in är namn, e-postadress, organisationsnummer 
och telefonnummer. Personuppgifterna samlas in och behandlas för att kunna fullgöra avtalet om Tjänsten gentemot Beställaren och kontrollera att Tjänsten inte missbrukas. Uppgifterna samlas 

också in för att kunna delge Dig som fysisk person och Beställaren i övrigt information om uppdateringar av Tjänsten samt föreläsningar, nyheter och utbildningar etc. som hålls av Tocklin & Son AB. 
Personuppgifterna kommer också att samlas in och behandlas i marknadsföringssyfte. Du har enligt 26 § personuppgiftslagen (1998:204) rätt att gratis, en gång per kalenderår, efter skriftligt 
undertecknad ansökan ställd till oss, få besked om vilka personuppgifter om Dig som vi behandlar och hur vi behandlar dessa. Du har också rätt enligt 28 § personuppgiftslagen begära rättelse i 
fråga om personuppgifter som vi behandlar om Dig. 

7. Force Majeure 

Tocklin & Son AB ansvarar inte för tekniska problem som uppstår med Tjänsten och som ligger utanför Tocklin & Son AB:s kontroll. Exempel på sådana fall är försenade tekniska leveranser, systemfel 
eller dylikt. Om part förhindras att fullgöra detta avtal av omständighet utanför hans kontroll, såsom eldsvåda, naturkatastrof, arbetskonflikt, sjukdom o.d., som han inte skäligen kunde förväntas ha 
räknat med vid avtalets träffande och vars följder han inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit eller av att hans underleverantör förhindras fullgöra sitt arbete eller leverans på grund av 
omständigheter som här angivits, ska detta hålla part fri från påföljder. 

 

 

http://www.tocklinochson.se/

