
Särskilda villkor för Unified Messaging 
 
Gäller fr.o.m. 21 september 2002.  
1. Inledning 
För tjänsten Unified Messaging gäller Telias vid var tid gällande allmänna villkor för mobila teletjänster 
och därutöver gäller dessa särskilda villkor.  
 
2. Avtals ingående 
Genom att använda det användarnamn och lösenord som Kunden erhåller från Telia aktiverar Kunden 
tjänsten. Kunden anses då ha accepterat dessa villkor och därmed ingått Avtal om nyttjande av tjänsten.  
 
3. Lösenord 
Telia tillhandahåller Kunden ett eller flera unika lösen-ord. Kunden förbinder sig att inte avslöja sina 
lösenord för någon och att tillse att ingen på annat sätt obehöri-gen får tillgång till lösenorden.  
 
4. Användarnamn 
Kunden kan själv välja det användarnamn som skall användas i e-postadressen under förutsättning att 
detta användarnamn inte redan nyttjas av annan kund. Användarnamn får inte kunna uppfattas som 
stötande, riskera att väcka förargelse eller göra intrång i annans rätt. Telia förbehåller sig rätten att 
ensidigt göra denna bedömning.  
 
5. Kundens åtaganden 
Kunden är ansvarig för allt material som kommuniceras via tjänsten. Det material Kunden kommunicerar 
via tjänsten får inte strida mot dessa villkor eller mot lag, myndighetsanvisning, bruk eller sedvänja. 
Vidare får materialet inte göra intrång i annans rätt, vara kränkande, uppmana till brott eller riskera att 
väcka förargelse eller riskera att med-föra skada eller annan olägenhet för Telia eller någon annan. 
Materialet får t.ex. inte innehålla inslag av hets mot folkgrupp, barnpornografi eller olaga våldsskildring. 
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.  
 
6. Ansvarsbegränsning 
Telia ansvarar ej för intrång eller skador som tillfogas Kunden av tredje man.  
 
7. Stängning av tjänsten 
Telia äger rätt att omedelbart stänga av tjänsten om Kunden använder tjänsten i strid med punkt 5.  
 
8. Uppsägning 
För det fall tjänsten stängts enligt punkt 7 äger Telia rätt att säga upp avtalet till upphörande en månad 
efter uppsägning. Om kunden ej under en sammanhängande period om tre månader använder sitt 
användarnamn och lösenord för att nyttja tjänsten, upphör tjänsten med omedelbar verkan utan 
föregående uppsägning från Telia. Sådant upphörande sker dock ej om kunden enligt avtal betalar en 
fast avgift för tjänsten. Kund kan när som helst säga upp Avtalet till omedelbart upphörande genom att 
avaktivera tjänsten.  
 
9. Överlåtelse 
Telia äger rätt att överlåta detta Avtal till annat bolag som ingår i samma koncern som Telia. 


