
Användarvillkor för Team Together 
 
INTRODUKTION 
 
Dessa användarvillkor ("Villkor") är ett bindande avtal mellan dig och Team Together AB, 
organisationsnummer 559175-6118 ("Team Together", "Företaget", "vi" och "oss") och syftar 
att reglera ditt användande av Hemsida och tillhörande tjänster (gemensamt “Tjänsten”). Om 
du har några frågor angående dessa villkor, vänligen kontakta oss på  
support @ teamtogether.se 
 
Vi förbättrar ständigt vår Tjänst, så dessa Villkor kan behöva ändras i framtiden. Vi 
förbehåller oss rätten att ändra Villkoren när som helst, men om vi gör det kommer vi att 
uppmärksamma det genom att lägga till ett meddelande på vår Tjänst och/eller genom att 
skicka ett e-postmeddelande till dig och/eller genom att uppmärksamma det på andra sätt. 
Om du inte samtycker med de nya Villkoren kan du välja att inte godkänna dessa; tyvärr 
betyder det att du inte längre kan använda Tjänsten. Om du använder Tjänsten efter att 
Villkoren har ändrats betyder det att du samtycker med alla ändringarna. 
 
ÖVRIGA DEFINITIONER 
 
“Hemsidan” Syftar på hemsidan under domännamnet teamtogether.se. 
 
1. GENERELLT 
 
1.1. Genom att använda Tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner detta 
avtal.  
 
1.2. Företaget förbehåller oss rätten till att när som helst uppdatera, ändra eller upphäva 
Tjänsten.  
 
1.3. Du bekräftar genom ditt användande av Tjänsten att du är myndig och därmed 
berättigad att ingå ett bindande avtal (eller att du, om detta inte är fallet, har fått din 
vårdnadshavares tillstånd att använda Tjänsten och fått din vårdnadshavare att godkänna 
Villkoren å dina vägnar).  
 
2. ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD 
 
2.1. För att använda Tjänsten måste du skapa ett användarkonto och logga in med detta. 
Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns på Hemsidan. 
 
2.2. När du skapar ett användarkonto anger du uppgifter om dig själv som kan inkludera 
men ej är begränsat till, namn, efternamn, e-post, födelsedatum och kön. Du lovar härmed 
att ange korrekt information om dig själv när du skapar ett användarkonto, samt att hålla 
informationen uppdaterad.  
 



2.3. Ditt användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt konto till någon tredje part. 
Du är ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga, samt att 
du inte kommer delge (uppsåtligen eller av vårdslöshet) dina inloggningsuppgifter till någon 
tredje part. 
 
2.4. Vi förbehåller oss rätten att inaktivera eller avsluta ett användarkonto efter eget behag. 
Du har rätt att avsluta ditt konto när som helst genom att kontakta oss genom mail.  
 
2.5. Om du använder ett konto hos tredje part, exempelvis Facebook, för att få tillgång till ett 
användarkonto hos Tjänsten, ger du oss rätt att inhämta din verifieringsinformation därav. 
 
2.6. För vidare beskrivning av hur vi lagrar och använder din information, läs vår 
personuppgiftspolicy. 
 
3. ANSVARSBEGRÄNSNING 
 
3.1. Hemsidan och Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och 
din användning av Tjänsten är enbart ditt ansvar.  
 
3.2. Vi lämnar inte några garantier, direkta, underförstådda eller på annat sätt, rörande 
tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av 
Hemsidan eller Tjänsten.  
 
3.3. Vi rekommenderar att du inte förlitar dig på riktigheten av Tjänsten och frånsäger oss 
uttryckligen allt ansvar för funktionaliteten av Tjänsten.  
 
3.4. Det kan förekomma situationer då Tjänsten inte kommer att vara tillgänglig, inklusive 
men inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll, för vilka vi aldrig 
ansvarar.  
 
4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
 
4.1. Du förstår och accepterar att Hemsidan och Tjänsten innehåller material tillhandahållet 
av oss och tredje parter och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.  
 
4.2. Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte 
begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej) 
innefattat eller uppvisat på Hemsidan eller som du fått tillgång till i samband med Tjänsten.  
 
4.3. Du får enbart använda innehållet på Hemsidan för ditt eget användande av Tjänsten och 
du får inte använda innehållet på Hemsidan i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa 
användarvillkor. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda Tjänsten.  
 
4.4. Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom 
vad som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.  
 



4.5. Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras på Hemsidan kan tillhöra tredje 
parter, samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att 
vi inte ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas 
upp eller finns tillgängligt på Hemsidan eller Tjänsten.  
 
5. LÄNKAR FRÅN HEMSIDAN 
 
Vänligen notera att all information som du lämnar på tredje parts hemsida (och inte direkt på 
Hemsidan), t.ex. genom användning av social media eller andra konton för att logga in på 
Tjänsten, kommer att delas med ägarna av tredje parts-hemsidan. Din information kommer 
att omfattas av personuppgiftspolicy samt användarvillkor för sådan tredje parts-hemsida. Vi 
ansvarar inte för tredje parts användning av dina personuppgifter.  
 
6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
 
6.1. Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsten. 
Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy.  
 
7. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER  
 
7.1. Dessa användarvillkor ska tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning av 
lagvalsregler.  
 
7.2. Tvist som uppstår rörande eller i samband med dessa användarvillkor ska i första hand 
försöka lösas bakom stängda dörrar, men ska slutligen avgöras av svensk domstol, med 
Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.  
 
 


