Allmänna villkor för e-produkter från Hjälpmedelcenter Sverige
TILLÄMPLIGHET
Dessa allmänna villkor ska tillämpas vid köp av
Hjälpmedelcenter Sveriges (HMC) digitala produkter,
så digitalt utbildningsmaterial och illustrationer (EProdukter).
BESTÄLLNING
Beställning av E-Produkter från HMC sker via HMC:s
webbplats, www.hmcsverige.se. En beställning är
bindande för den som gjort beställningen
(”Beställaren”). Beställaren förbinder sig genom gjord
beställning att erlägga samtliga kostnader med
anledning av och som avser beställningen.
PERSONUPPGIFTER
HMC behandlar Beställarens personuppgifter i
enlighet med HMC’s Integritetspolicy.
AVTALSBUNDENHET
Beställaren tar ansvar för att denna är behörig eller har
fått godkännande av behörig person att göra en
beställning för den juridiska person som anges som
fakturamottagare i beställningen. För det fall
Beställaren inte är behörig att företräda den juridiska
personen är Beställaren själv betalningsskyldig.
LEVERANS
Leverans av E-Produkt sker genom att produkten görs
tillgänglig för nedladdning alternativt tillgängliggjord
som E-dokument för läsning omedelbart efter
genomförd beställning. HMC har inte skyldighet att
återbetala kostnad för beställda E-Produkter till
Beställaren. HMC ansvarar inte för direkta eller
indirekta kostnader eller skada som uppkommer för
Beställaren i samband med beställning.
BESTÄLLDA E-PRODUKTER
Beställare ska utöver det pris som angetts för i
beställningsbekräftelse även ersätta HMC för
kostnader för leverans av beställningen, om inte annat
särskilt avtalats.
IMMATERIELLA
RÄTTIGHETER
SAMT
BEGRÄSNING AV NYTTJANDE
HMC innehar samtliga immateriella rättigheter till de
beställda E-Produkterna. Nyttjande av E-Produkt i
strid med dessa villkor kan utgöra upphovsrättsintrång
vilket HMC ser allvarligt på.
Beställaren har inte rätt att, utöver vad som anges i
dessa villkor, kopiera, sprida eller kommersiellt nyttja
E-Produkterna.
Beställaren har rätt att använda de E-Produkter som
utgörs av illustrationer som en del av Beställarens egna
utbildningsmaterial. En förutsättning för Beställarens
rätt i detta avseende är dock att HMC:s logotyp och
märkning är kvar på den relevanta E-Produkten och att
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HMC:s logotyp och märkning är tydligt synlig när EProdukten används som en del av Beställarens
utbildningsmaterial.
Rätt att nyttja E-Produkterna tillkommer enbart
personer som vid varje tillfälle för nyttjande är
anställda hos den juridiska person som genomfört
beställningen.
BETALNING
Betalning sker genom faktura med betalningsvillkor 30
dagar som utsänds av HMC enligt de uppgifter som
Beställaren angett. Vid utebliven betalning utgår
dröjsmålsränta enligt lag.
ÅNGERRÄTT
Ångerrätt gäller inte för beställda E-Produkter
eftersom E-Produkten utgörs av digitalt innehåll som
levereras på annat sätt än ett fysiskt medium. Detta
gäller oavsett om Beställaren är en juridisk person eller
konsument.
ANSVARSBEGRÄNSNING
HMC ansvarar inte för direkta eller indirekta
kostnader som uppkommer för Beställaren med
anledning E-Produkterna. HMC:s skadeståndsansvar
ska under alla omständigheter vara begränsat till värdet
av vad Beställaren betalat i enlighet med beställningen.
HMC ansvarar dock inte i något fall för utebliven
vinst,
förlust
eller
Beställaren
eventuella
ersättningsskyldighet gentemot tredje man. Denna
ansvarsbegränsning gäller inte om HMC gjort sig
skyldig till grov vårdslöshet.
FORCE MAJEURE
Omständigheter som ligger utanför HMC:s kontroll
och som inte kunde eller borde ha förutsett eller
skäligen tagit i beräkning vid tiden för beställningen,
exempelvis men inte begränsat till, krig, inbördeskrig,
eldsvåda, översvämning, avbrott i allmänna
kommunikationer, avbrott i den allmänna
energiförsörjningen, väsentliga inskränkningar i
leveranser eller därmed jämställd omständighet
berättigar HMC att frånträda (häva) avtalet utan
skyldighet att utge skadestånd.
FULLSTÄNDIG REGLERING
Dessa
allmänna
villkor
tillsammans
med
beställningsbekräftelse utgör den fullständiga
överenskommelsen mellan HMC och Beställaren och
har företräde framför samtliga tidigare, muntliga eller
skriftliga, avtal eller överenskommelser mellan HMC
och Beställaren.
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
Svensk lag ska tillämpas på dessa villkor.
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