
HomeRun.net– ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 

1. TILLÄMPNING  
 
1.1  Dessa Homerunbynet Oy:s 
(FO-nummer 2465207-0) Allmänna 
Avtalsvillkor (nedan även kallade 
”Tjänstevillkoren”) tillämpas på 
HomeRun.net Programvarutjänster som 
Homerunbynet Oy (nedan även kallad 
”Leverantören”) tillhandahåller och på 
Andra tjänster som Leverantören 
levererar till Kunden.  
1.2  Kunden och Användaren 
godkänner gällande Tjänstevillkor i 
samband med att 
Programvarutjänsterna tas i bruk. 
Tjänstevillkorens gällande version finns 
på Leverantörens webbsida och i 
Programvarutjänsten.  
 
2. DEFINITIONER  
2.1  Med Kunden avses ett företag, 
samfund, offentligrättsligt organ eller 
annan organisation som beställer 
Programvarutjänsten eller Övrig Tjänst.  
2.2  Med Kundens material avses 
information eller material som Kunden 
överför till programvarutjänsten eller 
som på annat sätt överlåts för Kundens 
räkning till Leverantören eller 
tillhandahålls Leverantören för 
programvarutjänstens ändamål eller 
annan information eller annat material 
som Kunden definierar som material.  
2.3  Med personuppgift avses all 
information om en identifierad eller 
identifierbar fysisk person eller annan 
personuppgift enligt 
dataskyddslagstiftningens definition.  
2.4  Med Kredit avses värdeenheter 
som Leverantören säljer för användning 
av Programvarutjänstens 
tilläggstjänster, med vilka Kunden bl.a. 
kan skicka brev och SMS genom 
Programvarutjänsten.  
 

2.5  Med Användaren avses den 
person som använder den av Kunden 
erbjuden tjänst och som kan spara 
information i Programvarutjänsten eller 
använda den på ett särskilt definierat 
sätt.  
2.6  Med Övrig Tjänst avses av 
Leverantören till Kunden levererad 
annan HomeRun.net-programvarutjänst 
än den som avtalas om i Tjänsteavtalet 
eller i Tjänstebeskrivningen. Övriga 
tjänster är underhålls-, support-, 
konsult-, utbildningstjänster eller 
tjänster som erbjuds av tredje part.  
2.7  Med Tjänstebeskrivning avses 
gällande HomeRun.nets Programvara 
som Kunden använder.  
2.8  Med Programvarutjänst avses en 
tjänst som tillhandahålls genom datanät 
eller annan motsvarande tjänst som 
avses med avtalet och som Kunden 
tillhandahålls genom datanät.  
2.9  Med Dataskyddslagstiftning 
avses Europeiska unionens allmänna 
dataskyddsförordning (679/2016) och 
andra tillämpliga 
dataskyddsförordningar och 
dataskyddsmyndigheternas 
förordningar och anvisningar.  
2.10  Med Leverantörens material 
avses material som Leverantören 
överlåter till Kunden eller tillhandahåller 
Kunden för användning av 
programvarutjänsten samt annan 
information eller annat material som 
avtalsparterna definierar som 
Leverantörens material.  
2.11  Med ID avses användar-ID, 
exempelvis ett lösenord eller annan 
metod med vilken 
programvarutjänstens användare kan 
identifieras på ett tillförlitligt sätt.  
3. LEVERANTÖRENS ALLMÄNNA 
SKYLDIGHETER  
3.1  Leverantören ansvarar för att 
uppgifter som Leverantören ansvarar 



HomeRun.net– ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR 

för utförs enligt avtalet, noggrant samt 
med den yrkeskunskap som uppgifterna 
kräver.  
3.2  Leverantören producerar 
Programvarutjänsten enligt avtalet och 
ansvarar för Programvarutjänstens 
produktionsmiljö samt för att 
Programvarutjänsten motsvarar avtalet 
och Tjänstebeskrivningen.  
 
4. KUNDENS ALLMÄNNA SKYLDIGHETER  
4.1  Kunden ansvarar för att 
uppgifter som Kunden ansvarar för 
utförs enligt avtalet och noggrant.  
4.2  Kunden ansvarar för 
införskaffande och drift av utrustning, 
uppkopplingar och programvaror som 
Kunden behöver för att använda 
Programvarutjänsten. Kunden ansvarar 
för datatrafiks- och motsvarande 
kostnader i samband med användning 
av programvarutjänsten.  
4.3  För kommunikation som avser 
Programvarutjänsten ska Kunden uppge 
sin kontaktperson och andra 
nödvändiga kontaktuppgifter samt 
ändringar i denna för Leverantören.  
 
5. AUTENTISERINGSUPPGIFTER OCH 
ANVÄNDNINGEN AV DESSA  
5.1  Leverantören överlåter till 
Kunden och Användaren de 
autentiseringsuppgifter som behövs för 
att använda programvarutjänsten.  
5.2  Kunden ansvarar för att Kundens 
anställda förvarar sina 
autentiseringsuppgifter omsorgsfullt 
och inte avslöjar dem för tredje part. 
Kunden ansvarar för den användning av 
programvarutjänsten som sker med 
Kundens autentiseringsuppgifter.  
5.3  Användaren ansvarar för den 
användning av programvarutjänsten 
som sker med Användarens 
autentiseringsuppgifter.  

5.4  Kunden och Användaren åtar sig 
att utan dröjsmål underrätta 
Leverantören om att tredje part kommit 
över autentiseringsuppgifter eller om 
misstänkt missbruk av 
autentiseringsuppgifter.  
5.5  Kunden och Användaren är 
skyldiga att på Leverantörens begäran 
byta ut autentiseringsuppgifter som 
krävs för att använda 
programvarutjänsten om detta är 
nödvändigt på grund av ett allvarligt 
datasäkerhetshot mot 
programvarutjänsten.  
 
6. PROGRAMVARUTJÄNSTENS INNEHÅLL 
OCH SERVICENIVÅ  
6.1  Programvarutjänstens innehåll 
utvecklas och förändras enligt 
Leverantörens plan.  
6.2  Kunden ansvarar för att 
Programvarutjänsten lämpar sig för 
Kundens syften och att den uppfyller 
Kundens krav på tjänsten.  
6.3  Leverantören ska utan dröjsmål 
underrätta Kunden om sådana 
omständigheter som Leverantören fått 
kännedom om och som kan förhindra 
avtalsenlig användning av 
programvarutjänsten.  
6.4  Programvarutjänsten innehåller 
uppgifter för utbildning av Kundens 
personal och ibruktagande av 
Programvarutjänsten endast i de delar 
där detta särskilt avtalats.  
6.5  Leverantören har rätt att göra 
ändringar i Programvarutjänsten när 
dessa (a) rör Programvarutjänstens 
produktionsmiljö utan att väsentligen 
påverka Programvarutjänstens innehåll, 
(b) är nödvändiga för att värja ett 
allvarligt 1(4) datasäkerhetshot mot 
Programvarutjänsten, eller (c) förutsätts 
av lagen eller en myndighetsorder.  
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7. ANVÄNDNING AV 
PROGRAMVARUTJÄNSTEN  
 
7.1  Kunden ska använda 
Programvarutjänsten i enlighet med 
avtalet och Tjänstevillkoren.  
7.2  Leverantören har rätt att 
fakturera för Programvarutjänsten när 
den finns tillgänglig för Kunden att 
använda.  
7.3  Kunden och tredje part som 
agerar för Kundens räkning har rätt att 
använda Programvarutjänsten och 
Leverantörens material inom Kundens 
affärsverksamhet under avtalets 
giltighetstid. Kunden och tredje part 
som agerar för Kundens räkning har 
dock rätt att använda material som 
dessa fått tillgång till genom 
Programvarutjänsten och som 
innehåller Kundens material samt för 
Kunden skapat material även efter 
avtalets utgång.  
7.4  Kunden har inte rätt att 
vidareförsälja eller på annat sätt 
distribuera Programvarutjänsten till 
tredje part utan Leverantörens i förväg 
lämnade skriftliga samtycke.  
 
8. AVBRYTANDE AV 
PROGRAMVARUTJÄNST  
8.1  Leverantören har rätt att under 
en rimlig tid avbryta produktionen av 
Programvarutjänsten om detta är 
nödvändigt för programvarutjänstens 
skull eller för ändrings- eller 
underhållsarbete. Leverantören strävar 
efter att förlägga eventuella driftstopp 
till kvällar och veckoslut för att minimera 
skadorna av avbrottet.  
8.2  Leverantören har rätt att avbryta 
produktionen av programvarutjänsten 
på grund av installations-, ändrings- 
eller underhållsåtgärder i det allmänna 
datanätet eller på grund av allvarligt 
datasäkerhetshot riktat mot 

Programvarutjänsten eller om lagen 
eller en myndighetsföreskrift kräver 
detta.  
8.3  Leverantören har rätt att utan att 
höra Kunden hindra Kundens åtkomst 
till Programvarutjänsten, om 
Leverantören på goda grunder 
misstänker att Kunden i strid med 
avtalet belastar eller använder 
Programvarutjänsten på ett sätt som 
äventyrar produktionen av 
Programvarutjänsten för andra 
användare eller Programvarutjänstens 
datasäkerhet. Leverantören ska utan 
onödigt dröjsmål meddela Kunden om 
skälen för att hindra åtkomst.  
9. INFORMATIONSSÄKERHET OCH 
SÄKERHETSKOPIERING  
9.1  Avtalsparterna och 
avtalspartnernas underleverantörer ska 
sörja för och ansvara för 
datasäkerheten samt 
säkerhetskopieringen enligt det upplägg 
som avtalsparterna avtalar om och den 
lagstiftning som avtalsparten i fråga 
binds av. Avtalsparten måste sörja för 
att den del av leveransobjektet som 
avtalsparten enligt avtalet ansvarar för 
och avtalspartens egen miljö, såsom 
utrustning, kommunikationsnätverk, 
utrymmen för tjänsteproduktion och 
verksamhetslokaler, skyddas mot 
datasäkerhetsrisker med adekvata 
datasäkerhetsmetoder som 
avtalsparten följer samt att skydds- och 
datasäkerhetsmetoderna efterlevs. 
Ingen avtalspart ansvarar för 
datasäkerheten i det allmänna 
datanätet eller eventuella störningar 
däri.  
9.2  Avtalsparterna är skyldiga att 
utan oskäligt dröjsmål underrätta den 
andra avtalsparten om betydande 
datasäkerhetsrisker, datasäkerhetsbrott 
eller misstankar om sådana risker eller 
brott som leveransobjektet utsätts för 
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eller som äventyrar användningen av 
detsamma och som avtalsparten har 
upptäckt. En avtalspart ska för sin del 
omedelbart vidta åtgärder för att 
undanröja eller minska konsekvenserna 
av en kränkning av 
informationssäkerheten. En avtalspart 
har skyldighet att medverka i en 
undersökning av 
informationssäkerhetskränkningar.  
9.3  Leverantören ansvarar för 
säkerhetskopiering av Kundens material 
i Programvarutjänsten eller för annan 
teknisk åtgärd med samma resultat, en 
gång per dygn. Säkerhetskopiorna 
förvaras i ett annat fysiskt utrymme än 
där den server, på vilken Kunden 
använder Programvarutjänsten, är 
belägen. Om Kunden så önskar har 
Kunden möjlighet att få en 
säkerhetskopia mot ersättning enligt 
Leverantörens prislista. I övriga delar 
ansvarar Kunden för 
säkerhetskopiering.  
9.4  Om Kundens material som finns i 
Programvarutjänsten är förstört, 
försvunnet, förändrat eller skadat sedan 
Kunden använt sina 
autentiseringsuppgifter eller om 
Kunden på annat sätt genom sitt 
agerande förstört, tappat bort, ändrat 
eller skadar Kundens material har 
Leverantören rätt att debitera för 
återställande av sådan information 
enligt gällande prislista.  
 
10. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
10.1  Programvarutjänsten möjliggör 
bland annat överföring och laddning av 
Kundens och Användarens information, 
Material och filer, vilka kan innehålla 
Personuppgifter, till en server eller 
annan datalagringsplats genom 
Programvarutjänsten, samt distribution 
därav till utvalda mottagare.  

10.2  I den del som det i samband med 
Kundens användning av 
Programvarutjänsten och Övriga 
tjänster behandlas Personuppgifter, 
tillämpas vid behandlingen därav 
HomeRun.nets Särskilda avtalsvillkor 
om behandling av personuppgifter 
(”Dataskyddsbilaga”), vilka finns på 
Leverantörens webbsida samt i 
Programvaran.  
 
11. KONFIDENTIALITET  
11.1  Avtalsparterna åtar sig att 
iakttaga konfidentialitet i fråga om 
material och information som 
tillhandahålls av den andra avtalsparten 
och vilka märkts som konfidentiella eller 
som är att uppfatta som konfidentiella, 
samt att inte använda dessa för andra 
än avtalsenliga ändamål. Denna 
sekretessplikt gäller dock ej för material 
eller information (a) som är allmänt 
tillgängligt eller annars offentligt, (b) 
som mottagande part erhållit av tredje 
part utan sekretessplikt, (c) som 
mottagande part förfogade över utan 
att vara bunden av sekretessplikt innan 
materialet eller informationen togs 
emot från den andra avtalsparten, (d) 
som mottagande avtalspart 
självständigt utvecklat utan att utnyttja 
material eller information som 
mottagits från den andra avtalsparten, 
eller (e) som mottagande avtalspart är 
skyldig ett utlämna enligt lag eller 
myndighetsföreskrift.  
11.2  En avtalspart ska omedelbart 
upphöra med användning av 
konfidentiellt Material och information 
som mottagits från den andra 
avtalsparten som på begäran återlämna 
eller på ett tillförlitligt sätt förstöra 
materialet i fråga inklusive samtliga 
kopior, när avtalet upphör att gälla eller 
när avtalsparten inte längre behöver 
materialet eller informationen för 
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avtalets ändamål. Avtalsparten har dock 
rätt att förvara sådant material inklusive 
kopior som lagen eller 
myndighetsföreskrift kräver.  
11.3  Avtalsparterna ansvarar för att 
deras personal och andra bolag inom 
samma koncern följer 
konfidentialitetsbestämmelserna i dessa 
Tjänstevillkor vid användning av 
Programvarutjänsten.  
11.4  Leverantören har rätt att uppge 
Kunden som referens på sin webbsida 
och i sitt marknadsföringsmaterial.  
11.5  Rättigheterna och skyldigheterna 
angående konfidentialitet förblir i kraft 
även efter avtalets utgång. Dessa 
rättigheter och skyldigheter upphör att 
gälla 5 år efter avtalets utgång, om inte 
gällande lagstiftning medför 
sekretessplikt under längre tid än så.  
 
12. PRISER OCH BETALNINGSVILLKOR 
12.1  Om inte annat avtalats om 
Programvarutjänstens eller Övrig 
Tjänsts pris gäller Leverantörens 
gällande prislista.  
12.2  Leverantören har rätt att justera 
sin prislista genom att underrätta 
Kunden därom 30 dagar innan 
ändringen träder i kraft. Om Kunden 
inte accepterar prisändringen kan 
Kunden säga upp avtalet. Priserna som 
gäller på uppsägningsdagen gäller 
under uppsägningstiden.  
12.3  Alla priser i Leverantörens avtal, 
prislistor och presentationsmaterial är 
exklusive mervärdesskatt. 
Mervärdesskatt påförs priserna enligt 
gällande regelverk. 12.4 
Leverantören har rätt att debitera för 
Övriga tjänster när dessa levererats till 
Kunden. Leverantören har dock rätt att 
debitera för återkommande avgifter och 
andra periodiska avgifter i perioder om 
en månad i förskott.  

12.5  Krediter ska betalas i förskott och 
outnyttjade Krediter varken återlämnas 
eller återbetalas när avtalet upphör att 
gälla.  
12.6  Betalningsvillkoret är 14 dagar 
netto från och med fakturans datum. 
Påminnelsetiden är 7 dagar. 
Dröjsmålsränta utgår enligt räntelagen. 
12.7  Leverantören har rätt att 
förhindra användning av 
Programvarutjänsten tills samtliga 
förfallna fordringar till Kunden betalats.  
 
13. UNDERLEVERANTÖRER  
13.1  Leverantören har rätt att låta 
underleverantörer utföra sina 
avtalsenliga uppgifter.  
13.2  Avtalsparten ansvarar för att 
avtalspartens underleverantör för sin 
del håller sig till avtalspartens 
skyldigheter. Avtalsparten ansvarar för 
sin underleverantörs verksamhet som 
för sin egen.  
 
14. RÄTTIGHETER OCH KUNDENS 
MATERIAL  
14.1  Befintliga immaterialrättigheter 
överförs inte mellan avtalsparterna i och 
med detta avtal.  
14.2  Immaterialrättigheterna till 
programvarutjänsten och ändringar däri 
tillhör Leverantören eller tredje part.  
14.3  Kunden får ingen annan rätt till 
Leverantörens Programvara, teknologi 
eller innehåll än den rätt att använda 
Programvarutjänsten som framgår av 
detta Avtal och/eller dessa 
Tjänstevillkor. Kunden ges på grundval 
av dessa Tjänstevillkor ingen rätt att 
använda Leverantörens eller 
Programvarans varumärke, 
handelsnamn eller domännamn, 
logotyper eller andra brandrelaterade 
namn eller identifierare. Leverantören 
har fri rätt att utan ersättning använda 
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sig av till Leverantören lämnade förslag 
till förbättring eller ändring.  
14.4  Kundens äganderätt till 
Materialet eller immaterialrättigheter 
tillhör Kunden eller tredje part.  
14.5  Leverantören har endast rätt att 
använda Kundens material till 
avtalsenliga ändamål.  
14.6  Kunden ansvarar för Kundens 
material samt för att Kunden har rätt att 
utnyttja materialet samt att Kundens 
material inte inskränker på tredje parts 
rättigheter eller gällande lagstiftning.  
14.7 Leverantören överlämnar 
Kundens material till Kunden inom 30 
dagar från Kundens skriftliga begäran 
därom. Kundens material överlämnas i 
vedertaget elektroniskt format. 
Leverantören har rätt att debitera för 
insamling, behandling och utlämnande 
av information enligt sin prislista. 
Leverantörens skyldighet att förvara 
Kundens material upphör 6 månader 
efter det att avtalet upphör att gälla. 
Leverantören har dock rätt att förstöra 
eller förvara Kundens material efter 
avtalets avgång i de delar som 
Leverantören är skyldig att göra detta 
enligt lag eller myndighetsföreskrift.  
15. INSKRÄNKNING I 
IMMATERIALRÄTTIGHET  
15.1  Leverantören ansvarar för att 
leveransobjekt inte inskränker i tredje 
parts immaterialrättigheter i avtalat 
leverans- eller användningsland.  
15.2  Leverantören ansvarar dock inte 
för påståenden (a) som görs av Kunden 
eller av Kundens närkrets; (b) som 
föranleds av Kundens ändring av 
leveransobjektet eller av att man följt 
Kundens skriftliga anvisningar; (c) som 
föranleds av att leveransobjektet 
används tillsammans med annan än av 
Leverantören levererad eller godkänd 
produkt eller tjänst.  

15.3  Leverantörens ansvar för 
inskränkning i leveransobjektets 
immaterialrättigheter begränsas till vad 
som framgår av stycke 15 häri samt av 
ansvarsbegränsningarna i 
Tjänstevillkoren.  
15.4  Kunden ansvarar för alla 
kostnader och krav på Leverantören 
eller Leverantörens koncernbolag som 
direkt eller indirekt föranleds av 
Kundens inskränkning i tredje parts 
immaterialrättigheter eller brott mot 
tjänstevillkoren. Om Leverantören så 
önskar har Leverantören rätt att själv 
försvara sig mot krav enligt ovan samt 
att i sitt försvar använda sig av ett av 
Leverantören utsett juridiskt biträde.  
 
16. GILTIGHETSTID, UPPSÄGNING OCH 
UPPHÄVNING  
16.1  Avtalet gäller tills vidare och kan 
av Kunden sägas upp med 6 månaders 
uppsägningstid samt av Leverantören 
sägas upp med 6 månaders 
uppsägningstid. Uppsägningstiden 
beräknas från och med sista dagen i den 
kalendermånad i vilken avtalet sägs 
upp. 16.2  Leverantören har rätt att 
med omedelbar verkan upphäva avtalet 
till följd av ett väsentligt avtalsbrott från 
Kundens sida. Väsentliga avtalsbrott är 
bl.a. användning av 
Programvarutjänsten på ett sätt som 
äventyrar produktion av 
programvarutjänsten för andra 
användare eller som äventyrar 
Programvarutjänstens datasäkerhet.  
 
17. BISTÅNDSSKYLDIGHET NÄR AVTALET 
UPPHÖR  
17.1  Leverantören har vid avtalets 
upphörande skyldighet att i rimlig mån 
medverka till att överföra Kundens 
material som Leverantören förfogar 
över till av Kunden utsedd part. 
Biståndsskyldigheten upphör 6 
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månader efter avtalets utgång. Vid 
utförande av tjänster som ingår i 
Leverantörens biståndsskyldighet 
tillämpas debiteringsgrunderna i 
Leverantörens prislista.  
17.2  Leverantören har inte i punkt 
17.1 avsedd biståndsskyldighet om 
avtalet upphör på grund av väsentligt 
avtalsbrott av Kunden. Om Kunden dock 
betalar sina förfallna betalningar till 
Leverantören och ställer en godtagbar 
säkerhet för framtida betalningar har 
dock Leverantören i punkt 17.1 avsedd 
biståndsskyldighet även i sådan 
situation som avses i detta stycke.  
 
18. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET OCH 
ANSVARSBEGRÄNSNINGAR  
18.1  Ersättningsskyldighet som en 
avtalspart har inför den andra 
avtalsparten och som grundar sig på 
avtalet uppgår, inklusive eventuella 
dröjsmålsavgifter, servicenivåavgifter 
eller andra avtalsviten och andra 
ersättningar, sammanlagt till högst 100 
% av Kundens genomsnittliga 
mervärdesskattefria månadsfakturering 
för Programvarutjänsten och andra 
tjänsten vid brottidpunkten.  
18.2  Avtalsparterna ansvarar inte för 
indirekta skador. Såsom indirekt skada 
betraktas exempelvis utebliven vinst 
eller skada som beror på minskad eller 
avbruten produktion eller omsättning.  
18.3  En avtalspart ansvarar inte för att 
den andra avtalspartens Material eller 
filer förstörs, försvinner eller förändras 
eller för tillhörande skador eller 
kostnader såsom kostnader för att 
återskapa filer. Detta stycke tillämpas 
dock inte om avtalsparten enligt avtalet 
är skyldig att säkerhetskopiera den 
andra avtalspartens information och 
filer eller sörja för den andra 
avtalspartens datasäkerhet när 

avtalsparten bryter mot denna 
skyldighet.  
18.4  Alla krav som hänför sig till 
avtalsförhållandet mellan Leverantören 
och Kunden ska förevisas skriftligt för 
Leverantören senaste inom tre (3) 
månader från och med den tidpunkt då 
Kunden upptäckte eller borde upptäckt 
de omständigheter som ligger till grund 
för kravet.  
18.5  All kommunikation och alla 
meddelanden som hänför sig till 
avtalsförhållandet mellan Leverantören 
och Kunden och som adresserats till 
den andra avtalsparten ska lämnas 
bevisligen och i skriftlig form.  
18.6  Ansvarsbegränsningarna gäller 
inte för sådant ansvar eller sådan skada 
som orsakats (a) genom överlämnande, 
kopiering eller användning av 
leveransobjekt eller 
Programvarutjänsten i strid med lag 
eller avtalet, (b) med uppsåt eller genom 
grov oaktsamhet.  
 
19. FORCE MAJEURE  
19.1  En avtalspart ansvarar inte för 
dröjsmål eller skada som beror på ett 
hinder utanför avtalspartens möjlighet 
att påverka, som avtalsparten inte 
rimligen kan förväntas ha tagit hänsyn 
till vid tidpunkten för avtalets 
upprättande och vars följer avtalsparten 
inte rimligen kan förutsätts ha undvikit 
eller övervunnit. Såsom force majeure 
betraktas, om inte annat bevisas, 
exempelvis krig eller uppror, 
jordbävning, översvämning eller annan 
motsvarande naturkatastrof, avbrott i 
allmän trafik, allmän datatrafik eller 
allmän eldistribution, import- eller 
exportförbud, strejk, lockout, bojkott 
eller annan därmed jämförbar 
arbetsstridsåtgärd. Strejk, lockout, 
bojkott eller annan därmed jämförbar 
arbetsstridsåtgärd betraktas, om inte 
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annat bevisas, som force majeure även i 
fall där en avtalspart själv utsätts för 
eller deltar i åtgärden.  
19.2  En force majeure som en 
avtalsparts underleverantör drabbas av 
betraktas också som avtalspartens force 
majeure om underleverantörens 
prestation inte utan orimliga kostnader 
eller väsentlig försening kan utföras 
eller införskaffas på annat håll.  
19.3  Om anledningen till förseningen 
fortgår i över tre (3) månader har 
Kunden rätt att skriftligen säga upp 
avtalet.  
19.4  Avtalsparten måste utan 
dröjsmål skriftligen underrätta den 
andra avtalsparten om force majeure 
och om upphörande av detsamma.  
 
20. EXPORTBEGRÄNSNINGAR  
20.1  Kunden förbinder sig att följa av 
Leverantören angivna statliga eller av 
EU framlagda exportbegränsningar som 
avser export av produkter och teknisk 
information från Finland, samt att även i 
övrigt låta bli att överlämna produkter 
eller teknisk information till tredje part 
om överlämnandet bryter mot av 
Leverantören angivna 
exportbegränsningar.  
 
21. ÖVERLÅTELSE ELLER ÄNDRING AV 
AVTAL  
21.1  En avtalspart har inte rätt att ens 
delvis överlåta avtalet utan den andra 
avtalspartens skriftliga samtycke. 
Leverantören kan dock när som helst 
överlåta avtalet på ett koncernbolag 
eller tredje part i samband med 
företagsombildning eller 
företagsförvärv. 21.2  Leverantören har 
alltid rätt att överlåta sina 
avtalsgrundande fordringar på tredje 
part genom att skriftligt underrätta 
Kunden därom.  

21.3  Ändringar i eller tillägg till 
parternas skriftliga avtal kräver skriftlig 
överenskommelse för att gälla.  
 
22. SÄRSKILDA BESTÄMMELSER  
22.1  Om ett enskilt villkor betraktas 
som lagvidrigt, ogiltigt eller omöjligt att 
verkställa påverkar detta inte giltigheten 
eller verkställigheten av övriga villkoren 
eller hela avtalet.  
22.2  Att Leverantören låter bli att 
använda sig av någon rättighet som 
grundar sig på avtalet eller dessa 
Tjänstevillkor begränsar inte 
Leverantörens rätt att senare i 
motsvarande fall åberopa avtalet eller 
Tjänstevillkoren.  
22.3 Avtalet mellan Kunden och 
Leverantören utgörs av, i följande 
tillämpningsordning, 1) Kundavtalet (om 
sådant upprättats), 2) HomeRun.nets 
villkor för behandling av 
personuppgifter eller avtal om 
behandling av personuppgifter, 3) 
HomeRun.nets Tjänstevillkor och 4) 
Prislistan.  
 
23. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER 23.1 

På avtalsförhållandet 
avtalsparterna emellan i dess helhet 
tillämpas Svensk lag, med undantag av 
dess lagvalsbestämmelser.  
23.2  Tvist i anledning av dessa 
Tjänstevillkor och ett avtalsförhållande 
Parterna emellan ska slutligt avgöras 
genom skiljedom enligt 
Centralhandelskammarens regler för 
skiljeförfarande. Skiljedomstolen ska 
bestå av en skiljeman. Skiljeförfarandets 
säte ska vara Stockholm. 
Skiljeförfarandets språk ska vara 
engelska, bevisning kan även ske på 
svenska.  
23.3  Krav för penningfordran kan 
dock även avgöras i en allmän domstol 
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på svarandens hemort om svaranden 
inte förnekar sin betalningsskyldighet. 


