1. Tillämplighet
Dessa allmänna villkor gäller för avtal om
köp/förmedling av annonsutrymme på Internet i de
nätverk som FinnMera AB vid var tid
tillhandahåller. De allmänna villkoren utgör en
integrerad del av det avtal om köp/förmedling av
annonsutrymme som ingåtts mellan parterna.
2. FinnMeras åtagande
FinnMera åtar sig att tillhandahålla/förmedla
annonsutrymme på det sätt och i den omfattning
som framgår av parternas överenskommelse, nedan
kallat avtalet.
FinnMera förehåller sig rätten att inte förmedla
annonsutrymme eller avbryta förmedling
avannonsutrymme beträffande annonsering på
webbplats/er tillhandahållna av "Yahoo"
för det fall Kundens konto inte kommer att uppfylla
eller senare inte visar sig uppfylla de
minimiåtaganden som " Yahoo" ålagt FinnMera
avseende Kundens konto. För närvarande ligger
nivån på 10€.
FinnMera äger rätt att anlita underleverantör/er för
fullgörande av sina förpliktelser enligt avtalet.
3. Kundens åtagande
Kunden skall tillhandahålla FinnMera annonsen
eller, i förekommande fall, underlag för sådan
annons, senast i avtalet angiven tidpunkt.
Kunden garanterar att kunden äger rätt att ingå
avtalet och att tillhandahålla annonsen att
annonsen och länkad information är riktig och
laglig i varje hänseende att annonsen inte gör
intrång i annans rättigheter såsom exempelvis
upphovsrätt, patent eller varumärke; att annonsen
överensstämmer med god marknadsföringssed; att
annonsen inte innehåller osedligt eller förargande
material; att erforderliga tillstånd från myndigheter
och andra föreligger för innehållet i annonsen och
länkad information; att annonsen är i
verensstämmelse med bestämmelserna i
personuppgiftslagen (1998:204) och att FinnMera
genom sitt åtagande inte agerar i strid med
personuppgiftslagen.
FinnMera förbehåller sig rätten att redigera
annonsen eller vägra förmedling av annonsen för
det fall de villkor som angivits ovan inte är
uppfyllda.

4. Immateriella rättigheter
FinnMera förvärvar inte någon rätt till annonsen.
Kunden ger dock FinnMera rätt att omstrukturera
annonsen i den utsträckning FinnMera anser sådan
åtgärd erforderlig för att annonsering skall kunna
ske på i avtalet angivet sätt.
Vidare ger Kunden FinnMera rätt att automatiskt
eller manuellt hämta information från Kundens
hemsida i syfte att FinnMera skall kunna bedöma
innehåll och relevans beträffande annonsen.
5. Pris - och betalningsvillkor
Pris framgår av avtalet. FinnMera skall fakturera
Kunden i enlighet med den prismodell som parterna
överenskommit i avtalet.
Pris anges exklusive mervärdesskatt samt andra
enligt lag tillkommande skatter eller avgifter. Om
inte annat anges i avtalet skall betalning vara
FinnMera tillhanda senast trettio dagar efter
fakturadatum. Vid utebliven betalning utgår
dröjsmålsränta enligt lag. Kunden är skyldig att
utge ersättning för skriftlig betalningspåminnelse
och för lagstadgade inkassoavgifter.
Kunden förpliktar sig att, utöver i avtalet angivet
pris, i förekommande fall, till FinnMera erlägga
ersättning för sådana vid var tid gällande
straffavgifter som FinnMera kan tvingas utge till
FinnMeras leverantör/er i de fall kundens konto inte
uppfyller sådana inimiåtaganden som leverantör/er
ålagt FinnMera avseende Kundens konto. För
närvarande gäller detta endast Overture.
6. Ansvarsbegränsning
FinnMeras skadeståndsskyldighet i anledning av
avtalet är begränsat till ansvar för direkta förluster
och högst med ett belopp som motsvarar betalda
avgifter för annonsen.
Kunden äger således inte rätt till ersättning för
indirekt förlust, såsom utebliven vinst eller andra
följdskador. FinnMera är inte ansvarigt för skada av
vad slag det vara må som orsakas Kunden av tredje
man.
7. Force Majeure
FinnMera är befriad från påföljd för underlåtenhet
att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om
underlåtenheten har sin grund i omständighet av det
slag som anges nedan ("befriande omständighet")

och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar
eller försenar fullgörande därav.

behörigen bekräftats. Adressändring skall meddelas
part på sätt föreskrivs i denna bestämmelse.

Såsom befriande omständighet skall anses bl a
myndighets åtgärd eller underlåtenhet,
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på
arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning
eller olyckshändelse av större omfattning.

13. Tvist
På detta avtal skall svensk lag tillämpas. Tvist i
anledning av avtalet skall avgöras av Jönköpings
tingsrätt.

8. Överlåtelse
Kunden äger inte rätt att utan skriftligt
godkännande från FinnMera överlåta sina
rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal
till tredje man.
9. Sekretess
Parterna förbinder sig att inte, varken under detta
avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående
avslöja sådan information som part mottagit från
andra parten och som är av sådan art att den är att
betrakta som den andra partens affärshemlighet.
Parterna skall också vidtaga erforderliga åtgärder
för att förhindra att sådana affärshemligheter
avslöjas för utomstående av anställda.
10. Uppsägning
Avtalet gäller under den tid som anges i avtalet.
FinnMera äger rätt att säga upp avtalet till
omedelbart upphörande om Kunden är i dröjsmål
med betalning till FinnMera.
Om Kunden åsidosatt sina skyldigheter enligt
avtalet och inte vidtagit rättelse inom fjorton (14)
dagar efter skriftlig påpekande; eller om Kunden
ansöks eller försätts i konkurs, upptar
ackordsförhandling, inleder
företagsrekonstruktion, träder i likvidation eller på
annat sätt kan antas ha kommit på obestånd.
11. Villkorsändring
Ändringar av och tillägg till detta avtal träder ikraft
en månad efter att FinnMera genom skriftligt
meddelande underrättat Kunden om de nya
villkoren.
12. Meddelanden
Uppsägning eller andra meddelanden skall ske
genom rekommenderat brev, e-post eller telefax till
parternas i avtalet angivna eller senare genom
skriftligt meddelande till motparten ändrade
adresser.
Meddelandet skall anses ha kommit mottagaren
tillhanda; om avlämnat med bud: vid
överlämnandet; om avsänt med rekommenderat
brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
om avsänt med e-post: vid avsändandet om
mottagande behörigen bekräftats; och om avsänt
med telefax; vid avsändandet om mottagande

