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1. Tillhandahållande av tjänsten
Telia skall tillhandahålla Kunden den tjänst som anges i beställningsbekräftelsen. Följande särskilda
villkor skall gälla för tjänsten. Kunden anses ha accepterat dessa villkor och därmed ingått Avtal om
nyttjande av tjänsten vid den tidpunkt som infaller tidigast av följande tidpunkter:
(i) Kunden aktiverar och nyttjar tjänsten efter att ha erhållit beställningsbekräftelsen.
(ii) Ångerfristen enligt lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och hemförsäljningsavtal
(14 dagar) har löpt ut utan att Kunden har utövat sin ångerrätt.
2. Kundens åtaganden
Kunden kan komma att erbjudas möjlighet att kommunicera och publicera material på Internet. Detta
material får inte strida mot dessa villkor eller mot lag, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja. Vidare
får materialet inte göra intrång i annans rätt, vara kränkande för enskild person, uppmana till brott eller
riskera att väcka förargelse eller riskera att medföra skada eller annan olägenhet för Telia eller tredje
part. Det senare medför bl.a. att materialet inte får innehålla inslag av t.ex. hets mot folkgrupp,
barnpornografi eller olaga våldsskildring. Kunden är ansvarig för allt material som denne publicerar på
eller kommunicerar via tjänsten, såväl data som datorprogram och länkar till andra webbsidor. Telia har
rätt, men inte skyldighet, att granska det material som Kunden publicerar enligt ovan för att säkerställa
att Kunden efterkommer sina åtaganden gentemot Telia. Telia har rätt att omedelbart, helt eller delvis,
avlägsna eller inte vidarebefordra material som strider mot dessa villkor.
Förutom vad som anges i dessa villkor kan ytterligare villkor komma att anges i anslutning till tjänsterna
och/eller av innehållsleverantör. Kunden förbinder sig att uppmärksamma samt iaktta sådana villkor vid
nyttjande av tjänsterna. Brott mot villkor specifikt angivna för viss tjänst skall anses utgöra brott mot
dessa villkor. Kunden förbinder sig att hålla Telia skadeslöst för all skada som Telia åsamkas med
anledning av Kundens nyttjande av tjänsten i strid med dessa villkor eller annan överenskommelse med
Telia eller innehållsleverantör.
3. Ansvarsbegränsning
Telia ansvarar inte för följdskador eller indirekta förluster. Telia svarar ej heller för olägenhet, skada eller
förlust, som orsakats genom avbrott eller annan felaktighet i förbindelse eller genom oriktigt expedierad,
utebliven eller försenad överföring av data, bild, text eller ljud eller av annan störning av sådan
överföring. Telia ansvarar ej för intrång eller skador som tillfogas Kunden av tredje man. Telia skall inte i
något fall bära ansvar för händelser utanför Telias kontroll såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag,
explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den omfattar Telias
personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndigheters sida eller handling eller
underlåtenhet från någon som Telia inte uttryckligen åtagit sig ansvar för. Telia förbehåller sig rätten att
för Kunden begränsa tillgängligheten till vissa nät, domäner eller webbadresser (URL).
4. Avtalstid och uppsägning av tjänsten
Avtalet gäller från den tidpunkt som anges i punkt 1 och gäller tills vidare.
Telia förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av tjänsten, i de fall misstanke om brott eller
uppenbart missbruk anses föreligga. Telia förbehåller sig rätten att omedelbart stänga av tjänsten om
Kunden bryter mot god sed.
5. Personuppgifter
För tillhandahållande av tjänsten registrerar Telia vid Avtalets ingående kunduppgifter i interna register.
Kunden lämnar genom ingåendet av detta Avtal sitt samtycke till att Telia, oavsett media, får behandla
personuppgifter knutna till abonnemanget för intern statistik, marknadsföringsaktiviteter och fakturering.
Telia har rätt att i samband med fakturering ge tredje man tillgång till kunduppgifter. För att kunna
tillhandahålla de tjänster och erbjudanden som Kunden beställt eller anmält sitt intresse för, kan Telia
komma att lämna ut personuppgifterna till annan.
Kunden anses ha samtyckt till sådant utlämnande såvida Kunden inte anmält annat till Telias Kundtjänst.
Begäran om rättelse av felaktigt registrerade personuppgifter skickas till Telias Kundtjänst. Samtycket
omfattar även Telias rätt att publicera kunduppgifter (exklusive personnummer) i publikt sökbart register
såsom telefonkatalog på Internet. Kunden kan återkalla sitt samtycke genom att informera Telia om
detta skriftligen.
6. Ändringar i Avtal
Dessa särskilda villkor och de tjänster som tillhandahålls kan ändras av Telia genom meddelande till
Kunden i enlighet med villkorsändring för Telias allmänna villkor för mobilteleabonnemang.

