Tilläggsvillkor avseende
Private Server (VPS)

Virtual

1. ALLMÄNT
1.1 Dessa avtalsvillkor (Tilläggsvillkoren) gäller som
tillägg till Space2Us allmänna avtalsvillkor
(”Avtalet”), som finns publicerade på Space2Us
hemsida, mellan Space2U Webhosting AB, org.nr.
556598-8705 (Space2U), och den som valt att
teckna abonnemang för Tjänsten (som definierat
nedan) (Kunden). Tilläggsvillkoren är en integrerad
del av Avtalet.
1.2 Tilläggsvillkoren avser köp av VPS-tjänster
(härefter ”Tjänsten”). Vid motstridighet i tolkningen
mellan Tilläggsvillkoren och Avtalet
har
Tilläggsvillkoren företräde avseende Tjänsten.

5. KUNDENS ANSVAR
5.1 Kunden är helt och hållet ansvarig för det
material och den information som hanteras och
lagras genom Tjänsten, oavsett om information
läggs upp av Kunden själv eller av annan användare.
Kunden ansvarar därmed för att informationen
kopplad till Tjänsten inte gör intrång i tredje parts
rättigheter eller på annat sätt står i strid med svensk
lag. Kunden ansvarar vidare för att erforderliga
tillstånd finns för att ta emot, sprida och lagra
information. Om Kunden delegerar hanteringen av
Tjänsten till annan part begränsar detta inte
Kundens ansvar enligt Tilläggsvillkoren.
5.2 Kunden åtar sig att använda Tjänsten på ett sätt
som upprätthåller säkerheten för Space2Us tjänster
och nätverk och att inte sprida datavirus eller annan
skadlig kod.

2. TJÄNSTEN
2.1 Tjänsten avser tillhandahållandet av en Virtual
Private Server (VPS). Innehållet i, och kostnaden för,
Tjänsten
specificeras
i
separat
orderbekräftelse/faktura samt på Space2Us
hemsida.
3. BETALNING OCH FAKTURERING
3.1 Kostnaden för Tjänsten faktureras Kunden i
efterskott. Vid försenad betalning har Space2U i
förekommande fall rätt att ta ut avgift för
betalningspåminnelse och inkassokostnad. Vid
utebliven betalning har Space2U rätt att stänga av
Tjänsten tills betalning sker.
4. UPPSÄGNING
4.1 Tilläggsvillkoren omfattas inte av någon
bindningstid och kan sägas upp omedelbart.
Avgifter som redan betalats in till Space2U för
Tjänsten återbetalas inte vid uppsägning med
undantag för vad som stadgas i p. 4.2.
4.2 Kund som är konsument har 14 dagars ångerrätt
i enlighet med lag om distansavtal och avtal utanför
affärslokaler (2005:59) från det att Avtalet ingåtts,
d.v.s. från det att Kund mottagit Avtalsbekräftelsen
från Space2U. För att Kunden ska kunna utnyttja sin
ångerrätt måste Kunden kontakta Space2U
skriftligen inom 14 dagar och meddela att Kunden
vill göra ångerrätten gällande. Om ångerrätten
utövas efter det att tjänsten med Kundens samtycke
har påbörjats har Space2U rätt till ersättning med
en proportionell andel av det avtalade priset för den
del av Tjänsten som utförts.

5.3 Kunden får inte använda Tjänsten i strid med
Tilläggsvillkoren eller Avtalet, gällande lagstiftning
eller för att främja olämplig eller oetisk verksamhet,
Kunden äger inte i något fall rätt att söka obehörig
åtkomst till, och/eller obehörigt använda, förstöra
eller förvanska information på, datorer, nätverk
eller konton som inte tillhör Kunden. Kunden får
inte heller ta del av eller till utomstående
vidarebefordra sådan information.
5.4 Om Kunden själv eller någon annan part, som
beretts åtkomst till Tjänsten genom Kundens
försorg, publicerar information som inte är
acceptabel utifrån Avtalet eller Tilläggsvillkoren, är
Kunden skyldig att omedelbart vidta rättelse samt
informera Space2U, samt om Space2U så begär,
radera informationen.
5.5 Kunden skall hålla Space2U skadeslös för krav
som kan riktas mot Space2U från tredje part på
grund av Kundens användning av tjänsten.
6. SPACE2US ANSVAR
6.1 Space2U kommer att vidta alla rimliga åtgärder
för att hålla Tjänsten tillgänglig för Kunden.
Space2U lämnar dock inga garantier avseende
Tjänstens funktion och tillgänglighet utöver vad som
är uttryckligen angivet i Tilläggsvillkoren och kan
således inte hållas ansvarig för direkt eller indirekt
skada som orsakats av att Tjänsten inte är tillgänglig
eller fungerar korrekt.

6.2 Space2U kontrollerar inte den information som
läggs upp genom Tjänsten varför Space2U inte kan
hållas ansvarig för direkta eller indirekta skador till
följd av innehållet på Tjänsten. Space2U ansvarar
inte för skada som uppstått till följd av virus eller
obehörigt intrång eller annan obehörig påverkan på
Space2Us servrar eller nätverk.

9.2 Personuppgiftshantering avseende Tjänsten
regleras av Avtalet. Space2U raderar inte
kundinformation så länge Tjänsten är aktiv, om inte
Kunden skriftligen uttryckt ett önskemål om detta
samt styrkt sin identitet. Space2U förbehåller sig
rätten att flytta information till annat datamedia om
så behövs.

6.3 Space2U har rätt att kontrollera information
som hanteras genom Tjänsten vid felsökningar samt
för att utreda misstankar om avtalsbrott eller brott
mot svensk lag. Space2U har vidare rätt att radera
eller flytta information på Kundens VPS om
informationen orsakat eller kan orsaka skada på
Space2Us servrar eller nätverk eller för dess kunder.

9.3 Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av
Tilläggsvillkoren ska avgöras av svensk domstol
enligt svensk rätt, varvid Stockholms tingsrätt ska
vara första instans.

7. ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
7.1 Space2U förbehåller sig rätten att hindra
användning som inkräktar på andra användares
användningsutrymme
(överanvändning).
Vid
överanvändning förbehåller sig Space2U rätten att
begränsa Kundens användning av Tjänsten på
lämpligt sätt och i förekommande fall stänga av
Tjänsten. Vid sådan begränsning eller avstängning
kommer Space2U att kontakta Kunden för att
informera om problemet i syfte att finna en lösning.
7.2 Space2U äger rätt att omedelbart stänga av
Tjänsten och vidta andra rättsliga åtgärder om
Kundens användning av Tjänsten strider mot punkt
5.2 och/eller 5.3 eller om Kunden använder
Tjänsten på ett sätt som riskerar att skada Space2U,
utan att Kunden har rätt till återbetalning av
inbetalda avgifter eller annan ersättning.
8. SUPPORT
8.1 I förhållande till Tjänsten tillhandahåller
Space2U fri support. Vad som utgör fri support
regleras på Space2Us hemsida. Space2U förbehåller
sig rätten att definiera och omdefiniera vad som
ingår i fri support.
8.2 Space2Us Service Level Agreement (SLA) finns
på Space2Us hemsida och genom att acceptera
Tilläggsvillkoren accepterar Kunden också denna
SLA. Space2U förbehåller sig rätten att göra
ändringar i SLA.
9. ÖVRIGT
9.1 Space2U har rätt att göra ändringar i
Tilläggsvillkoren, med ikraftträdande 30 dagar efter
publicering.
Ändringar
av
Tilläggsvillkoren
annonseras skriftligen, via e-post, till samtliga
kunder. Kund som inte godtar de nya villkoren har
rätt att omedelbart säga upp avtalet enligt p. 4.1.

