
Avtal om Swecon Anläggningsmaskiner AB gällande E-handel 

 

 

 

  

Kunduppgifter  

Kundnummer/Organisationsnummer:  
Firmanamn:  

 
Huvudanvändare/Namn: 
Leveransadress:  

Postadress:  
Telefon :     *Mob: 
*E-postadress:  

 

Härmed överenskommes att kunden på nedanstående villkor får använda Swecon E-handel via nätet. Kunden 
får härigenom via www.swecon.se och utifrån dessa villkor tillgång till tjänster som tillhandahålls av Swecon eller 
annat företag som i samarbete med Swecon levererar tjänster. Swecon äger rätt att förändra utbudet av tjänster. 
Kunden och Swecon är överens om att kunden ska ha tillgång till följande tjänster:  

Beställningsfunktion  

Marknadsinformation 

Produktinformation 

Enligt lag får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. I och med undertecknande 
av detta avtal accepterar kunden att Swecon lagrar användaruppgifter som behövs för nättjänsten.  
Swecon delar inte vidare namn, adress, e-post och telefonnummer till tredje part. Kunden har tagit del av 
och godkänt villkoren i detta avtal, inklusive de allmänna villkoren, se bilaga. 
 
*E-postadress och mobilnummer är obilgatoriska fält som måste fyllas i. Detta för att vi ska ska kunna skicka bekräftelse och avisering.

 

Ort och datum
Firmatecknare       
 
 
Underskrift  
 
 
 
Namnförtydligande

 

Gör så här:   

1.  Kontrollera och komplettera kunduppgifterna nedan.   
2.  Underteckna avtalet. Behåll avtalsvillkoren.  
3.  Skicka det undertecknade avtalet till: 

 

Swecon Anläggningsmaskiner AB
Sweconbutiken Online 
Box 55 
631 02 Eskilstuna 

 

http://www.swecon.se/�


Allmänna villkor – Swecon E-handel   

1 Programvara  
Kunden ska använda av Swecon rekommenderad programvara vid kommunikation med Internettjänsten 
Swecon E-handel via nätet.  

2 Behörighet  
I de fall Kunden som juridisk person driver verksamheten i eget namn eller i form av enskild firma är Kunden 
likställd med den som nedan kallas Användare och får tillgång till Swecon E-handel via nätet genom detta avtal. 
Kund enligt ovan äger dock möjlighet att upplåta behörighet åt anställd, att för kunden räkning utnyttja 
tjänsterna. Kunden måste ange huvudanvändare för att sedan kunna skapa egna användare. Samtliga 
användare har tillgång till priser, rabatter, fakturor, kreditvärdighet och överskriden limit. Kunden ansvarar för 
kundens samtliga användares tillgång till tjänsterna enligt detta avtal. 

3 Lösenord mm  
För att kunna utnyttja avtalade tjänster krävs att Användaren använder användarnamn samt lösenord.
 
Kunden får inte till utomstående delge inloggningsuppgifter, lösenord samt ladda ner uppgifter från Swecons 
E-handelsportal. Kunden ska förvara sådana uppgifter och lösenord så att de inte kan åtkommas av oberhöriga. 
Kunden ansvarar för skada som kan uppkomma genom försummelse vid handhavande av användaruppgifter.  
 
4 Behörighetskontroll  
Swecon äger rätt och behörighet att kontrollera att under punkt 3 nämnda kod- och behörighetskrav uppfyllts  
av Användaren. Swecon är inte skyldig att utföra annan behörighetskontroll än ovan angivna och Kunden är 
införstådd med att uppdrag som lämnats till Swecon enligt ovan är bindande för Kunden.  

5 Ändring av tjänster  
Swecon äger rätt att förändra utbudet av tjänster via Swecon E-handel via nätet. Swecon förbehåller sig  
rätten till att när som helst kunna stänga E-handels butiken tillfälligt eller permanent. 

6 Meddelande  
Swecon ska på sätt som Swecon finner lämpligt meddela Kunden om förändringar.  
Meddelande i övrigt enligt detta avtal ska lämnas skriftligen eller via e-post.  

7 Swecons ansvar  

Swecon är inte ansvarig för skada som kan hänföras till svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller 
utländsk myndighetsåtgärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, lockout eller annan liknande 
omständighet. Förbehållet i fråga om strejk, blockad, bojkott och lockout gäller även om Swecon är 
föremål för eller själv vidtar sådan konfliktåtgärd. Swecon är inte heller skyldig att i andra fall ersätta 
skada som uppkommer om Swecon gjort behörighetskontroll enligt punkt 4 och det i övrigt ej styrks 
att Swecon förfarit vårdslöst. Swecon ansvarar inte i något fall för indirekt skada. Swecon är inte heller 
ansvarig för skada på grund av drifts- eller andra störningar som omöjliggör eller försvårar utnyttjandet 
av de tjänster som erbjuds på Swecon E-handel via nätet. Allmänna villkor - Swecon E-handel kan när 
som helst ändras av Swecon, finns att tillgå på Swecons E-handels sida.  

8 Leveranser  
Swecon kommer endast att leverera till mottagaradresser inom Sverige. 

9 Avtalets giltighetstid

Detta avtal gäller från och med avtalsdagen och tillsvidare. Uppsägning kan ske med omedelbar 
verkan från vardera parten. Uppsägning ska för att gälla ske skriftligen eller via e-post.  
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