ALLMÄNNA VILLKOR

Orderbekräftelse
Själva orderbekräftelsen innefattar textuppgifter, sökord, bilder, länkar m.m. i ett eller flera av solidinfo.se:s företagsregister på Internet. Företagsuppgifter placeras i solidinfo.se:s företagsprofiler samt i prioritetsordning i solidinfo.se:s träfflistor, i sökordsregistret samt i branschregistret under
respektive rubrik, annons eller hemsida m.m. via en länk i anslutning till era företagsuppgifter. Solidinfo.se förbehåller sig rätten att publicera företagsuppgifter samt kunders annonser på Internet genom tredje part via sk. white-label lösningar eller API om inte annat anges på orderbekräftelsen.
Bekräftelse av införandet
I samband med att er beställning genomförs erhåller Ni ett epostmeddelande med uppmaning att gå ut på vår hemsida (www.solidinfo.se) och via en
bifogad länk kontrollera att Ert införande är korrekt. Om ni inte har möjlighet till det, eller inte har tillgång till en aktiv e-post, ber vi Er kontakta oss. I
sådana fall skickar vi ut ett utdrag från Internet på Er beställning så att ni på den vägen kan kontrollera att er order förts in korrekt. Är det något som inte
stämmer i enlighet med er beställning så korrigerar vi Ert införande.
Ändring av införda uppgifter
Ni är själva ansvariga för att hålla solidinfo.se informerad om eventuella namn-, adress-, och/eller telefonnummerändringar. Solidinfo.se förbehåller sig
allt ansvar för felaktiga införanden som beror på att Ni ej informerat solidinfo.se om eventuella ändringar.
Ångerrätt och kreditering
Ångerrätten gäller i sju dagar från och med orderdatumet. Solidinfo.se återbetalar ej erhållen delbetalning eller betalning. Solidinfo.se ålägger sig rätten
att kreditera order om en kund är på obestånd, ställer in betalningarna, försätts i konkurs eller inleder ackordsförhandlingar, inte betalar sina skulder eller
bryter mot bestämmelser tecknade i avtal med företag i samma koncern som solidinfo.se och/eller i allmänna villkor för medverkan i solidinfo.se:s
företagsregister på Internet.
Avtalstid
Avtalet löper på en tidsbestämd period på ett (1) år om inget annat framkommer av själva orderbekräftelsen. Avtalet upphör således att gälla per
automatik efter avtalstidens utgång. Någon uppsägning behöver därmed inte göras.
Ansvar beträffande innehåll i och utformningen av text- och annonsuppgifter
Ni som kund har det fulla ansvaret för att uppgifterna som Ni lämnar om Er i textuppgifter och bildannonser är riktiga och inte strider mot gällande
lagstiftning. Ni är också ansvariga för att innehållet och utformningen av textuppgifter och bildannonser inte skadar solidinfo.se, gör intrång på någon
annans rätt eller på annat sätt strider mot god sed i marknadsföring av varor och tjänster. Vi förbehåller oss rätten att då vi får kännedom om sådana
förhållanden – och om det anses nödvändigt – inte publicera dessa uppgifter eller bilder. Om ni bryter mot ovanstående är Ni skyldiga att ersätta
solidinfo.se för all den skada som vi kan komma att lida på grund av innehållet i eller utformningen av textuppgift eller bildannons.
Reklamation och fel
Eventuella reklamationer ska ske skriftligen. Om felet inte korrigerats senast två (2) veckor efter att vi erhållit reklmationen skrifligen har Ni rätt att få
priset nedsatt i proprotion till den marknadsföringstid Ni förlorat. Solidinfo.se kan vid fel inte få annan påföljd än prisnedsättning och/eller kostnadsersättning för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av felet. Solidinfo.se ersätter ej indirekta skador som exempelvis förlorad
vinst, minskad produktion, eller omsättning i rörelsen samt hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av Ert införande i
solidinfo.se.
Rätt till underlag
All rätt till originalunderlag till textuppgifter och bildannonser som framställts av Er eller solidinfo.se tillhör Er respektive solidinfo.se och får inte utnyttjas
utan skriftligt medgivande, såvida inte Ni och solidinfo.se kommer överens om annat.
Personuppgifter och Integritet
Vid lämnandet av uppgifter till solidinfo.se godkänner Ni att uppgifterna kan användas i enlighet med vår Integritetspolicy. Personuppgifter som
exempelvis namn, epost, telefonnummer, bilder och liknande information kommer att behandlas av solidinfo.se med syfte att publicera dessa på Er
företagsprofil på vår sida. Ni ger även solidinfo.se tillåtelse att spara ovan nämnda uppgifter samt ip-nummer och lösenord för att kunna underlätta
framtida administreringar och inloggningar på solidinfo.se.
Produktutveckling
Solidinfo.se förbehåller sig rätten att kontinuerligt förändra och uppdatera företagsregistrets utformning och innehåll. Detta i syfte för att ständigt förbättra
produkten. Denna produktutveckling kan avse exempelvis uppdatering i format, upplägg, ändringar i rubrik, funktioner m.m.
Betalningsvillkor
Samtliga priser som anges är exklusive mervärdesskatt eller andra enligt gällande lagstiftning eventuellt tillkommande skatter/pålägg. Dessa debiteras
enligt gällande skattesatser vid respektive fakturering. Solidinfo.se förbehåller sig rätten att före beslut om försäljning göra en kreditprövning.
Fakturering sker i omedelbar anslutning till Ert beställda införande. Faktura betalas senast 15 dagar efter fakturans datum, om ej annat beslutats mellan
säljare och kund och framgår tydligt av själva ordererkännandet. Solidinfo.se äger rätt att debitera faktureringsavgift. Om betalning ej inkommer i tid
debiteras dröjsmålsränta, referensränta +16%, lagstadgad påminnelseavgift om 50 kr samt eventuella kostnader för inkasso och indrivning.
Om betalning ej inkommer i tid vid uppdelad faktura förfaller hela det ursprungliga beloppet till betalning.
Tvist
Vid uppkommen tvist ska ärendet avgöras vid Stockholms tingsrätt och bedömas enligt svensk rätt.
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