
Allmänna Villkor Internetmedia Webbhotell Site Server och Domännamnsregistrering 

Genom beställning av webbhotell, CMS och/eller domännamn anses nedanstående villkor och regler 
vara accepterade av beställaren. 

1. MATERIAL 
Internetmedia tillåter inte att något 
pornografiskt, piratkopierat eller annat material 
som klassas olagligt, läggs upp på deras 
servrar. Detta gäller även avsiktlig spridning av 
virus och spam. Skulle sådant material laddas 
upp på delegerat utrymme på webbservern 
kommer tjänsten omedelbart att stängas och 
polisanmälan inlämnas. 
 
2. BESTÄLLNINGSVILLKOR 
Efter att beställningen mottagits skickas 
inloggningsuppgifter samt faktura ut till kund 
via e-post. Kunden skall kontrollera att alla 
uppgifter stämmer, samt elektroniskt signera 
att man läst och accepterar de Allmänna 
villkoren. Signeringen måste göras innan 
webbhotellet och/eller domänen kan bli aktivt. 
Sker ingen signering av villkoren inom sju (7) 
dagar stängs de beställda tjänsterna.  
 
3. TILLÄGGSBESTÄLLNINGAR 
Kunden har rätt till att köpa tilläggstjänster till 
sitt webbhotell och sin domän. 
Tilläggstjänsterna kan innebära extradebitering 
som då läggs på årsavgiften. 
 
4. AVGIFTER 
Avgifter utgår enligt Internetmedias vid var tid 
gällande prislista för tjänsten. Avgift för 
tjänsten utgår i form av periodisk (årsvis om 
inget annat är överenskommet) fast avgift. 
Avgiftsändringar skall på lämpligt sätt aviseras 
senast 30 dagar i förväg. Internetmedia skall 
dock ha rätt att med omedelbar verkan höja 
avgift om höjningen är direkt hänförlig till 
förändring av valutakurs, skatt eller liknande 
statlig pålaga samt vid annan liknande 
omständighet. Vid avgiftshöjning har Kund rätt 
att skriftligen, senast vid ändringens 
ikraftträdande, säga upp avtalet. Om Kund inte 
kan utnyttja beställd tjänst på grund av 
omständigheter som kan hänföras till Kund 
eller omständighet utanför Internetmedias 
kontroll, skall detta inte befria honom från 
skyldighet att erlägga tillämpliga avgifter. 
 
5. ADRESS 
Kunden skall ange den adress dit e-post-
faktura och andra meddelanden ska skickas. 
Har Internetmedia skickat ett meddelande till 
uppgiven adress, anses meddelandet ha 
kommit fram till kunden senast 7 (sju) dagar 
efter avsändande om det inte framstår som 
sannolikt att meddelandet anlänt efter denna 

tidpunkt. Det ligger på kundens ansvar att 
meddela Internetmedia om ny adress vid t.ex. 
flytt eller överlåtelse av domän och/eller 
webbhotell. 
 
6. BETALNING 
Fast avgift faktureras periodvis i förskott. 
Fakturan skickas via e-post, om Kund ej har 
valt annat faktureringssätt. Vid utskick av 
utskriven faktura debiteras 35 kronor i 
fakturaavgift.  
Eventuella tilläggstjänster kan faktureras 
separat. Betalningsvillkor är 20 dagar netto om 
inte annat anges på respektive faktura.  
Vid försenad betalning äger Internetmedia rätt 
att debitera dröjsmålsränta enligt räntelagen 
samt lagreglerad påminnelseavgift och i 
förekommande fall inkassoavgift.  
Vidare har Internetmedia rätt att vid utebliven 
betalning från Kund, trots upprepade 
påminnelser, stänga av tjänsten till dess full 
betalning skett. Om Kund helt eller delvis då 
efter 30 dagar inte erlagt betalning äger 
Internetmedia rätt att med omedelbar verkan 
säga upp fortsatt avtal för tjänsten i fråga samt 
överlämna fordran till inkasso. 
 
7. AVTALSPERIOD 
Avtalsperioden för webbhotell, CMS, CMS-
moduler och domäner löper över 12 månader.  
 
8. UPPSÄGNING 
Uppsägning av tjänster skall ske skriftligt 
senast två (2) månader innan abonnemangs-
perioden löper ut. Uppsägningen kan skickas 
med e-post, fax eller vanlig post. Har skriftlig 
uppsägning ej inkommit, förutsätts att 
abonnemanget skall fortlöpa enligt punkt 7 
(Avtalsperiod).  
Inkommer uppsägningen senare än 2 månader 
innan abonnemangsavtalen löper ut, debiteras 
hela årskostnaden för tjänsten enligt punkt 7 
(Avtalsperiod). 
Återbetalning utgår inte på abonnemangs-
avgifter.  
I samma stund uppsägning träder i kraft 
raderas innehåll från hemsida på servern och 
e-postfunktionen upphör.  
Vid utebliven betalning efter 45 dagar från 
fakturans förfallodag överlämnas fordran till 
inkasso och kontot stängs samt innehållet på 
servern raderas. 
Det är kunds eget ansvar att ladda ner eget 
innehåll från webbhotellet vid uppsägning av 
avtal. 



 
9. TILLGÄNGLIGHET 
Internetmedia webbhotell är ansvarig för att 
Kundens sidor skall vara tillgängliga på nätet 
dygnet runt. Internetmedia webbhotell gör dock 
periodvisa systemuppgraderingar vilket gör att 
tjänsterna kan stängas av under kortare 
perioder företrädesvis nattetid. 
 
10. ÖVERFÖRING/UTRYMME 
Paketpriserna gäller endast normal överföring 
samt det utrymme som den beställda tjänsten 
erbjuder. Vid överföring över normal nivå, eller 
utnyttjande av större lagringsyta än avtalet 
medger har Internetmedia webbhotell rätt att ta 
ut en högre årsavgift.  
Priserna gäller för upp till ca 5000 träffar per 
dag. Maxantalet kan variera beroende på typ 
av webbplats. Känner du dig osäker om detta 
gäller dig kontakta Internetmedia webbhotell 
för en bedömning. 
 
11. KUNDENS ANSVAR 
Kund ansvarar för att inloggningsuppgifter som 
meddelats av Internetmedia förvaras på ett 
sådant sätt att obehöriga ej har tillgång till 
dessa uppgifter. 
Kund ansvarar för anställda och andra vilka 
genom Kunden givits möjlighet att nyttja 
tjänsten. Skulle det komma till Kundens 
kännedom att någon av dennes anställda eller 
annan bryter mot föreskrifterna i ingånget avtal 
och de allmänna villkoren, är denne skyldig att 
omedelbart föranstalta om rättelse och 
informera Internetmedia om överträdelsen. 
Kunden svarar själv för innehållet som överförs 
till webbservern. Innehåll och utformning av 
webbsida på Internetmedia server får inte bryta 
mot lag eller i övrigt anses opassande eller 
bryter mot de Allmänna Vilkoren. Materialet får 
ej heller vara stötande eller skada 
Internetmedia eller annan.  
Internetmedia ansvarar ej i övrigt för innehållet 
på Kunds serverutrymme. Vid brott mot 
ovanstående har Internetmedia rätt att med 
omedelbar verkan stänga av tjänst och 
skriftligen säga upp avtal, utan återbetalning  

 
samt dessutom i förekommande fall lämna in 
polisanmälan. Skulle agerandet från Kund 
resultera i stopp på webb och/eller mailserver, 
eller skada Internetmedia webbhotell eller 
andra kunder på Internetmedia webbhotells 
webb- eller mailservrar har Internetmedia rätt 
att begära skadestånd motsvarande 
återställande av uppkommen skada och förlust 
av intäkter under åtgärdstiden för skadan. 
 
12. INTERNETMEDIAS ANSVAR 
Internetmedia ansvarar för den tekniska delen, 
dvs, att kundens domän är tillgänglig på nätet 
och att stödja detta tekniskt (med 
datorutrustning med mera). Internetmedia gör 
säkerhetskopior på kundens material en (1) 
gång per dygn. Back-up-kopia sparas under 
högst 7 dagar. Skulle det ske ett intrång på 
kundens webbplats genom Internetmedias 
förskyllan, ska Internetmedia laga 
säkerhetsbristen med detsamma, samt 
återställa kundens webbplats. Ersättning utgår 
inte i något fall för indirekt skada t.ex. förlorad 
vinst, minskad produktion eller omsättning i 
rörelse. 
Sker intrång på webb- eller mailservern via 
Kunds förskyllan har Internetmedia rätt att 
debitera Kund för återställningskostnader samt 
i förekommande fall hänskjuta fråga om 
skadestånd från tredje part till Kund. 
 
13. ÖVRIGT: 
a. Man får inte på något sätt försöka skada 
eller bryta sig in på Internetmedia webbhotells 
servrar. 
b. Webbplatsen får inte användas till olaglig 
verksamhet. 
c. Om man inte följer dessa regler har 
Internetmedia rätt att stänga av abonnemanget 
utan att återbetala erlagd avgift. Händelser 
som skadar Internetmedias webbhotell och 
deras servrar kommer att polisanmälas och i 
förekommande fall kommer anspråk på 
skadeståndsersättning att ställas. 
 
 

 


