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Bredbandsteknik AB, Christopher Schrödersgatan 13, 374 36 Karlshamn 
Tel 0454 – 57 07 97 Fax 0454 – 57 07 91, www.bredbandsteknik.se 

Allmänna villkor  
_________________________________________________________________________ 

 
Ändringar 
Bredbandsteknik AB har rätt att utan föregående underrättelse till Kunden utföra ändringar i tjänsten som inte avsevärt 
påverkar tjänstens funktion.  
 
Anslutning/Utrustning/Kunds åtaganden 
Om kunden flyttar åligger det Kunden att anmäla detta till Bredbandsteknik AB. All utrustning som Kunden ansluter skall 
uppfylla de krav från tid till annan gällande lagstiftning föreskriver. Vid eventuella störningar skall Kunden omedelbart 
koppla ur den störande utrustningen. Kunden ansvarar för att väl vårda utrustning som tillhör Bredbandsteknik AB vilken har 
placerats i lokaler som disponeras av kunden eller på annat sätt förfoga över den på ett sätt som kan vålla skada på eller 
förlust av utrustning eller nätet. Kunden har strikt ansvar för Bredbandsteknik AB`s utrustning och är betalningsansvarig  för 
eventuella skador på eller förluster av sådan utrustning.  
 
Underhåll 
Bredbandsteknik AB har rätt att vidtaga åtgärder som påverkar tjänsten om de är påkallade av tekniska, underhållsmässiga 
eller driftmässiga skäl. 
 
Samtycke till databehandling, m m 
Kunden samtycker till Bredbandsteknik AB, insamling registrering, samkörning och annan behandling av information om 
Kunden (inklusive födelsedata och information från kreditupplysningsföretag) och Kundens användare av Bredbandsteknik 
AB`s tjänster.  
 
Ansvarsbegränsning, Force Majeure              
Bredbandsteknik AB ansvarar inte för följdskador eller indirekta förluster. Bredbandsteknik AB ansvarar ej heller för 
olägenhet, skada eller förlust, utom där så särskilt anges i detta Avtal eller dess bilagor, som orsakats genom avbrott av eller 
annan felaktighet på förbindelse eller genom oriktig expedierad utebliven eller försenad transport av data eller tal eller 
störningar av sådan transport. Bredbandsteknik AB ansvarar ej för intrång, skador som tillfogads av tredje man. 
Bredbandsteknik AB ansvarar för underleverantörens åtgärder som för eget handlande. Bredbandsteknik AB ansvar i detta 
Avtal är i alla händelser begränsad till 10 000 SEK, för varje händelse eller i serie av relaterade händelser, begränsat till 30 
000 SEK för alla händelser under varje 12-månaders period räknat från den dag Avtalet trädde i kraft. Vad som sägs i ovan 
stycke gäller ej vid grov vårdslöshet. Bredbandsteknik AB ansvarar ej på något sätt för olägenhet, skada eller förlust som 
beror på omständigheter utanför Bredbandsteknik AB`s kontroll eller som Bredbandsteknik AB inte rimligen kunnat råda 
över eller förutse. Såsom befriande omständighet skall bland annat anses olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, 
upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om det omfattar Bredbandsteknik AB`s personal eller ej) eller 
handling eller underlåtenhet från myndighetens sida eller handling eller underlåtenhet från någon som Bredbandsteknik AB 
inte uttryckligen åtagit sig ansvar. Om Bredbandsteknik AB inte klarar utlovad tillgänglighet eller hastighet äger Kunden inte 
rätt till skadestånd, men nedsättning av ersättning i förhållande till avvikelsen. Bandbreddsutnyttjandet är dynamiskt (CIR 50 
%) vilket innebär att vissa fluktuationer kan förekomma i förhållande till den nominella bandbredden. Bredbandsteknik AB 
reserverar sig särskilt för det fall extern leverantör inte förser Bredbandsteknik AB med kommunikation. 
 
Överlåtelse, m m 
Bredbandsteknik AB äger rätt att när som helst överlåta detta Avtal eller rätten att mottaga betalning enligt detta Avtal. 
Kunden äger inte rätt att överlåta detta Avtal utan Bredbandsteknik AB`s på förhand lämnade skriftliga godkännande. 
Kunden äger ej heller rätt att på något sätt vidaredistribuera eller vidareförsälja de tjänster som tillhandahålls av 
Bredbandsteknik AB.                    
 
Tilläggsvillkor för Internet 
Vid uppkoppling till Bredbandsteknik AB`s Internettjänst ges tillträde till ett stort antal datanät av vilka vissa är bolagets med 
restriktioner som begränsar eller förhindrar användande. Kunden förbinder sig att inte olovligen koppla upp sig till datanät 
som inte tillåter sådan anslutning eller uppställer vissa förutsättningar som ej uppfyllts av Kunden. Skulle olovligt intrång 
komma till Kundens kännedom ansvarar Kunden för att detta omedelbart meddelas Bredbandsteknik AB. 
Bredbandsteknik AB ansvarar inte för innehållet i Kundens korrespondens, Kundens inlägg i nyhetsmöten eller andra 
aktiviteter som Kunden utför på Internet eller i system kopplade till Internet. Bredbandsteknik AB har rätt att skriftligen säga 
upp detta Avtal till omedelbart upphörande och stängs av uppkopplingen om Kunden genom medvetet handlande negativt 
påverkar Bredbandsteknik AB`s system eller övriga kunder eller Internet i sig självt. Kunden får inte utnyttja tjänsten på ett 
otillbörligt sätt (exempelvis genom spridande av information som kan bedömas vara olaglig eller stridande mot god 
publicistisk sed). Fildelningstrafik prioriteras ej. Betalning sker i förskott. 


