ANVÄNDARVILLKOR
FÖR APP

GREATER THAN AB
ANVÄNDARVILLKOR FÖR APP
Greater Than AB ger ut produkten Enerfy som består av en Plug-in (hårdvara), ett antal tjänster för den
uppkopplade bilen och en bilförsäkring (i Sverige i samarbete med försäkringsgivaren Moderna
Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S Danmark).
Inledning
Din användning av Tjänsten är reglerad av dessa villkor. Tjänsten tillhandahålls av Greater Than AB
(”Greater Than” eller ”Bolaget”), Karlavägen 58, 114 49 Stockholm, Sverige (Växelnummer: 08 - 555 93
200). Dessa villkor är en del i det avtal du har med oss om hur du använder Tjänsten.
Bolaget tillåter användare att få tillgång till information samt konfigurera vissa aspekter via webbsidan
("Webbplatsen") samt i applikationen för mobiltelefoner (”Appar”). Webbplatsen och appar, tillsammans
med andra onlinefunktioner och tjänster tillhandahålls av Bolaget (kallas kollektivt för "Tjänsten"). Dessa
användarvillkor är begränsade till användningen av Bolagets applikationer och webbaserad information
samt konfigurationstjänster. Villkor för Enerfy Plug-in (”OBD-läsaren”) ingår som en del av dessa villkor,
därtill Köpvillkor kan tillkomma. För en del tjänster, som bilförsäkringen som Bolaget tillhandahåller i
samarbete med försäkringsgivare, finns det kompletterande eller avvikande villkor. Greater Than uppmanar
dig att noggrant läsa dessa användarvillkor innan du godkänner dem samt installerar Tjänsten.

Godkännande av villkor
Läs noga igenom dessa användarvillkor och Bolagets andra regler och riktlinjer. Genom att du besöker,
använder eller nyttjar Tjänsten bekräftar du att du har läst, förstått och accepterat villkoren. Om du vid något
tillfälle inte samtycker till dessa villkor bör du avsluta din användning av Tjänsten. I den mån som du laddar
ned och/eller använder separata program från Bolaget (antingen direkt via Tjänsten eller som görs
tillgängliga för dig via en tredje part) gäller villkoren i respektive slutanvändarlicens (som kommer att
införlivas i, samt utgöra en del av dessa villkor).
Du accepterar i och med dessa villkor att du följer och samtycker till alla policier och villkor som du får
tillgång till via Tjänsten. I enlighet med dessa villkor tillhandahålls du en begränsad, icke-exklusiv, ickeöverlåtbar och upphävbar licens att installera och använda Tjänsten för icke-kommersiella syften under
avtalstiden. Du förstår att du inte får använda Tjänsten eller dess innehåll på annat sätt än vad som
uttryckligen tillåts. Du är införstådd med att all äganderätt och immateriella rättigheter av Tjänstens innehåll
tillkommer Greater Than eller sådan tredje part som Greater Than har ingått avtal med avseende upplåtelse
och användning av en sådan rättighet. All användning av Tjänsten, eller del därav, utöver vad som
uttryckligen tillåts, kan innebära intrång i äganderätten eller annan immateriell rättighet, och är något som
du ansvarar för.

Avtalet mellan dig och Greater Than gäller från att du har godkänt dessa villkor och installerat appen
”Enerfy” och fortsätter att gälla tills att avtalet sägs upp av endera parten. Det faktum att avtalet upphör att
gälla innebär inte automatiskt att ditt eventuella försäkringsavtal upphör att gälla, och vice versa. När avtalet
sägs upp upphör alla licensrättigheter som du har beviljats och du måste därmed avsluta din användning
av Tjänsten.

Användning av tjänsten vid körning
Du bör inte använda Tjänsten under körning så att du blir distraherad från bilkörningen och trafiken. Tänk
på att följa gällande lagar och regler samt att du ska anpassa din körning till rådande vägförhållande samt
att du använder sunt förnuft under körning. Den information som Tjänsten ger är inte avsedd att ersätta
någon väginformation, som hastighetsbegränsning, trafikljus, trafikskyltar eller annan information.
Om en trafikolycka skulle inträffa på grund av din användning av Tjänsten tar inte Greater Than något ansvar
det inträffade. Du bör enbart använda Tjänstens telefonapplikation när du har stannat ditt fordon på en
lämplig plats som är tillåtet enligt lag.
I det fall då du har ett försäkringsavtal med Greater Than och/eller Bolagets samarbetspartners ansvarar du
för, och garanterar, att Tjänsten endast används i samband med framförande av det motorfordon till vilket
avtalet är kopplat.
När du inte använder bilen under en längre tid rekommenderar vi att du tar ut OBD-läsaren ur bilen.

Användande av tjänsten
Vad är Tjänsten?
Tjänsten gör det möjligt för bilförare att koppla upp sin bil och därmed få tillgång till information från sin bil
och bilkörning. Genom att koppla upp bilen kan du ta del av flertalet tjänster som kan inkludera tips på
förbättring av körbeteende, köra säkrare och minska koldioxidutsläpp genom smart körning som ges till
Användaren via Tjänsten.
Genom Tjänsten registreras uppgifter om ditt körbeteende i syfte att genom automatiserade beslut bedöma
om du har en smart körstil samt för att kunna basera försäkringspremien på hur du kör och ge eventuella
rabatter för en smart körstil. Tjänsten tillhandahålls via en programvara och en trådlös aktiverad enhet:
OBD-läsaren.
Automatiserade beslut innebär att vi fattar beslut utan någon manuell påverkan, exempelvis fastställer vi din
körsträcka och ditt körbeteende automatiskt. Denna information kan sedan ligga till grund för
bestämmandet av din försäkringspremie. Du har alltid rätt att kontakta oss för en personlig omprövning om
du inte är nöjd med ett sådant automatiserat beslut.
Ändring av Tjänsten.
Du accepterar att Greater Than kan modifiera, ändra eller anpassa Tjänsten och dess funktioner, design,
omfattning, programvara, språktillgänglighet eller andra aspekter som är relaterade till Tjänsten när som
helst utan skyldighet att förvarna Användare.

Behörighet.
Du måste vara minst 13 år gammal för att använda Tjänsten. Genom att använda Tjänsten intygar du att du
är minst det åldersminimum som krävs eller i vart fall att du är behörig att ingå i de villkor, skyldigheter,
bekräftelser och garantier som anges i villkoren. Genom att du använder Tjänsten eller registrerar dig för
användande av Tjänsten samtycker du till att följa och uppfylla dessa villkor.
Tillgång.
Tänk på att det faktum att du har tillgång till Tjänsten inte automatiskt innebär att du har en gällande
försäkring hos Greater Than och/eller Bolagets samarbetspartners. För giltig försäkring gäller de villkor som
framgår av det försäkringsavtal som Tjänsten är kopplad till. Greater Than ger dig behörighet att använda
Tjänsten under avtalstiden som anges i dessa villkor under förutsättningen att du enbart använder Tjänsten
för ditt personliga och icke-kommersiella ändamål samt att du inte reproducerar, modifierar, offentligt visar,
framför eller distribuerar någon del av Tjänsten (inklusive material som erhållits från, eller ingår, i Tjänsten).
Genom att acceptera dessa villkor samtycker du till att använda Tjänsten med alla funktioner och all
funktionalitet som är i enlighet med gällande lagar, regler och förordningar. Innehållets tillgänglighet kan
variera beroende på geografisk plats.
Du accepterar härmed att du måste uppge det aktuella (och i förekommande fall försäkrade) fordonets
mätarställning enligt instruktion via Tjänsten vid förfrågan från Greater Than.
Tjänstens kvalitet gällande registrerade körningar kan variera beroende på telefon- samt bilmodell. Din
telefons internetanslutning är under ditt ansvar och på din bekostnad. Greater Than tar inget ansvar om din
internetanslutning
påverkar
användandet
av
Tjänsten.
Tjänsten kräver, till viss del, en uppkopplad anslutning mellan telefonen och internet för sändning och
mottagning av realtidsuppdateringar. Kostnaderna för en sådan anslutning är skrivet i avtalet mellan dig och
din teleoperatör och är i enlighet med operatörens betalningsvillkor. Tala med din operatör för att få
information om avgifterna för internetanvändning samt eventuell förbättring av telefonens internetanslutning.
Korrespondens.
Genom att godkänna dessa villkor accepterar du att all korrespondens, information och instruktioner
gällande Tjänsten sker via digitala kanaler (som e-post, webbsida, app eller liknande kanaler). Det är
kundens skyldighet och ansvar att hålla sin kontaktinformation uppdaterad för att informationen ska skickas
ut till rätt person samt för att kunden ska kunna ta del av den information som skickas ut via dessa kanaler.
Konto.
För använda och nyttja Tjänsten behöver du skapa ett konto i Tjänsten. Du garanterar att den information
som lämnas till Bolaget vid registreringen och vid alla andra tillfällen är giltig och fullständig (inklusive
information som tillhandahålls genom länkade Facebookkonton eller annan tredje part). Du garanterar även
att du ser till att denna information hålls korrekt och är aktuell via kontinuerliga uppdateringar.
När du har ingått avtal med Greater Than samt installerat appen ”Enerfy” kan kördata om föraren
registreras. Du har endast möjlighet att erhålla eventuella rabatter och förmåner efter att dessa åtgärder
har vidtagits och du har börjat använda Tjänsten.
Om du inte avslutar kontot före det månatliga förnyelsedatumet godkänner du att eventuella
abonnemangsavgifter för kommande månad kan debiteras via din bekräftade och godkända
betalningsmetod.

Som kontohavare och Användare av Tjänsten får du tillgång till Greater Thans innehåll av olika tjänster.
Funktionerna som är inkluderade i Tjänsten kan komma att uppdateras från tid till annan.
Du kan komma att behöva tillhandahålla en giltig betalningsmetod, lämna uppgift om konto- eller kreditkort
och uppdatera uppgifterna när kortets giltighetstid löper ut.
Registreringsdata används för att identifiera dig när du använder Tjänsten. Registreringsdata kan användas
för att meddela Användaren om kommande event, tävlingar eller kampanjer för specifika användargrupper.
Registreringsdata kan till viss del vara synlig för andra Användare av Tjänsten.
Genom att acceptera dessa villkor godkänner du att du tar fullt ansvar för användningen av Tjänsten och
att användningen av Tjänsten är på egen risk.

Uppsägning av konto av Greater Than.
Greater Than har rätt att stänga av en Användares tillgång till Tjänsten om Användaren använder Tjänsten
på ett sätt som uttryckligen inte tillåts eller om Greater Than misstänker att ett eventuellt missbruk föreligger.
Uppsägning av konto av Användaren.
Skulle du ha frågor eller vill säga upp Tjänsten rekommenderar vi dig att meddela oss via e-post på
info@enerfy.se.
Prövoperiod och tester av Tjänsten.
Greater Than, med bolag inom koncernen eller samarbetspartners, kan komma att erbjuda ”prova-påperioder” av Tjänsten. Bolaget har rättigheten att stänga av Användare från att prova på och upphäva eller
ändra en prova-på-period när som helst utan förvarning och utan ansvarsskyldighet. Vid vissa tester kan
Användaren behöva uppge sina betalningsuppgifter vid testets start. Vid upphörandet av gratisperioden
kan Bolaget komma att debitera Användaren på en månadsbasis för Tjänsten från den första dagen efter
testets upphörande. Genom att du uppger dina betalningsuppgifter i samband med testet godkänner du en
sådan debitering. Om du inte vill att debitering ska ske måste du byta till gratisversionen av Tjänsten innan
prova-på-perioden upphör.

Teknologi och datahantering
Personuppgifter
Se Greater Thans Integritetspolicy.
Platsbaserade tjänster.
Vissa funktioner i Tjänsten använder GPS-teknik för att utgöra din position. Dessa funktioner kräver att din
telefons GPS är aktiverad. Tjänsten behöver ditt godkännande för att nyttja dina platsbaserade funktioner i
din telefon, annars fungerar inte Tjänsten fullt ut.
Community.
Om du skapar ett konto i Tjänsten, som har förmedlats via en utomstående partner, kommer du automatiskt
att gå med i dennes användargrupp. En utomstående partner till Tjänsten är normalt en organisation eller
ett företag.

Cookies.
Greater Than använder cookies för Tjänsten. För mer information om Bolagets hantering av Cookies,
vänligen läs Greater Thans separata Cookiepolicy.
Aggregerade uppgifter.
Tjänsten använder anonymiserad och samlad information (aggregerad data) för att sprida kunskap samt för
att förbättra och skapa nya tjänster och funktioner. Aggregerad data kan komma att användas för
kommersiellt bruk.

Kontoinformation och ansvar av registrerad användare
Allmänt.
Tjänsten levereras "i befintligt skick” till Användaren. Ibland kan Tjänsten vara otillgänglig på grund av fel,
underhåll eller omständigheter som är utanför Greater Thans kontroll eller område. Det ges ingen garanti
för funktionalitet, tillgänglighet eller prestanda för Tjänsten.
Greater Than förbehåller sig rätten att ändra, ta bort, upphäva registreringen och/eller avbryta en eller flera
av Tjänstens funktioner. Om det är ett avtalsbrott som har varit anledningen till upphävandet av avtalet från
Greater Thans sida kan upphävandet göras när som helst utan att informera Användaren.
Du får inte skada, störa eller avbryta tillgången till Tjänsten eller dess innehåll. Du får heller inte göra något
som kan försämra funktioner eller störa en annan Användares tillgång till Tjänsten. Du får inte använda
Tjänsten som på något sätt är olagligt eller som skadar Bolaget, bolagets partners eller annan person och
Användare.
Lösenord & kontoåtkomst.
Som registrerad Användare kommer du att ha inloggningsuppgifter kopplade till Tjänsten, som inkluderar
ett användarnamn och ett lösenord. Ditt konto är personligt för dig. Greater Than har rätt att förutsätta att
det är behörig person som använder Tjänsten när användarens identitet bekräftas med korrekt lösenord.
Du är ansvarig för all aktivitet som sker med dina inloggningsuppgifter. Du åtar dig att skydda din mobila
enhet och övrig teknisk utrustning mot obehörig användning genom att bland annat inte avslöja lösenordet
för någon, inte heller anteckna lösenordet på eller i närheten av den mobila enhet som används vid nyttjande
av Tjänsten och även omedelbart ändra lösenordet om någon annan misstänks ha fått tillgång till det. Anmäl
din misstanke så snart som möjligt om du tror att någon obehörig använder ditt konto. Var även
uppmärksam på allt material som kan skickas till dig som uppmanar dig att lämna ut information om
kreditkort, bankkort eller användarnamn och lösenord. Du, som kund, är ensamt ansvarig för förluster som
du, andra användare eller Greater Than drabbas av på grund av obehörig användning av ditt konto som
förekommer innan en anmälan har lämnats in till Greater Than om att ditt konto har kapats.

Ägande; Äganderätt

Tjänsten ägs av Greater Than AB. Grafik, design, information, datakod, produkter, programvara (inklusive
nedladdningsbar programvara), funktioner och alla andra delar av Tjänsten som tillhandahålls av Greater
Than skyddas av svensk upphovsrätt, patent- och varumärkeslagar, internationella konventioner samt
andra relevanta immateriella äganderätter och gällande lagar.
Du accepterar och förstår att Tjänstens innehåll även kan inkludera innehåll från tredje part. Alla varumärken
och varunamn tillhör Greater Than eller tredje part.
I och med dessa villkor accepterar du att du inte ska; sälja, licensiera, distribuera, kopiera, modifiera,
offentligt visa, marknadsföra, överföra, publicera, redigera, anpassa, skapa härledda verk från eller på andra
sätt utföra obehörig användning av Bolagets innehåll i Tjänsten.

Länkade konton och sociala nätverksplatser
Greater Than kan nu, eller i framtiden, ge dig behörighet att länka ditt konto från Tjänsten till dina andra
konton inom tredjepartstjänster (så som sociala nätverk: ”länkade konton"). Om du länkar ditt konto från
Tjänsten till ett annat konto tillåter du Greater Than att använda dina inloggningsuppgifter för att integrera
med Tjänstens innehåll, information och funktioner som finns tillgängliga. Detta kan innebära att importera
kontakter, intressen eller "gillamarkeringar" på det länkade kontot och/eller genomföra uppdateringar om
din användning av Tjänsten till dina länkade konton. Länkning, eller användandet av en tredjepartstjänst,
kan på detta sätt vara föremål för ytterligare villkor som gäller för, och är framtagna av, den tredje parten.
Det är kundens ansvar att läsa samt acceptera sådana tredjepartsvillkor.

Reklam och tredje part
Reklam.
En del av Tjänsten stöds av reklamintäkter och kan visa annonser eller erbjudanden. Du godkänner härmed
att Greater Than placerar sådana annonser och kampanjer i Tjänsten och/eller i samband med ditt innehåll.
Sättet, läget och omfattningen av sådan reklam och marknadsföring kan ändras utan att du meddelas.
Allmänt.
Tjänsten kan innehålla och visa information samt annat material från tredje part, inklusive användarinnehåll
("Tredjepartsmaterial"). Att material av tredje part visas i Tjänsten innebär inte nödvändigtvis någon form av
sponsring, godkännande eller någon anknytning mellan tredje part och Bolaget. Greater Than är inte
ansvarig för riktigheten eller fullständigheten innehållet i Tredjepartsmaterialet eller din användning av det,
vilket du accepterar och samtycker till i förhållande till dessa villkor.
Din interaktion med Tredjepartsmaterialet som tillgängliggörs via Tjänsten (vare sig online eller offline) är på
egen risk. Vid eventuella fel, representationer, garantier, brott, skada eller utgifter som kan uppstå till följd
av dina interaktioner med Tredjepartsmaterialet har Greater Than har inget ansvar.
Kommunikation & kontakt från tredje part.
Du kan komma att stöta på program från tredje part som samverkar med Tjänsten (webbplatser, widgets,
programvara eller andra programvaruverktyg) (”Program”). Din användning av dessa Program kan gälla
under tredjepartsvillkor eller licensvillkor.

Det kan förekomma innehåll av reklam eller information med kommersiellt intresse i Tjänsten där
informationskällan kommer från tredje part. Bolaget kan inte garantera informationens tillförlitlighet eller
noggrannhet då det är något som tredje parten står för. Det bör understrykas att reklam för kommersiellt
syfte i Tjänsten inte nödvändigtvis utgör en rekommendation eller uppmuntran till att köpa de varor eller
tjänster som annonseras. Bolaget ansvarar inte för någon skada (direkt eller indirekt) som uppkommer till
följd av din användning av innehållet som du får tillgång till via eventuella länkar från tredje part.
Det åligger dig att kontrollera att du, i förhållande till tredje part, har rätt att vidta de åtgärder samt att lämna
ut den information som erfordras för Tjänsten (det vill säga till en annan Användare av Tjänsten via ditt avtal
med Greater Than).
Du som kund bär ansvaret för att köra ansvarsfullt och använda sunt förnuft i trafiken. I och med dessa
villkor accepterar och förstår du att du inte ska använda tjänster, services eller information från tredje part
samtidigt som du kör. I samband med annonsvisning i Tjänsten (eller om du tittar på annonserna i Tjänsten)
accepterar du härmed att om du skulle bryta mot det ovanstående är tredjepartsannonsörer inte ansvariga
för någon som helst:
• direkt, indirekt, mindre eller signifikant skada
• någon som helst annan skada
• förlust av vinster, data, kostnader, utgifter och betalningar, antingen i skadeståndsgrundande,
avtalsmässiga eller någon som helst annan form av skyldighet.
Greater Than kan tillåta, erbjuda eller kontakta externa företag för att utföra marknadsföringskampanjer i
Tjänsten. Annonser som visas i Tjänsten är omdirigerade från dessa företag och kan vara riktade mot dig.
Tjänsten kan innehålla annonser och/eller information av kommersiellt intresse där källan kommer från
Greater Than eller tredje part. Om sådan information kommer från tredje part kan Greater Than inte
garantera dess pålitlighet eller riktighet. I och med att Tjänsten inkluderar länkar till andra tjänster eller
applikationer som inte drivs eller ägs av Greater Than kan Bolaget inte heller hållas skyldig för någon som
helst skada som skulle uppstå av din tillit eller koppling till innehållet av liknande tjänster eller applikationer.
Greater Than är inte skyldig för någon som helst skada som uppkommit från din användning av innehållet
som gjorts tillgängligt via länkar i Tjänsten.
Apple.
Om du använder Tjänsten på en Apple-enhet samtycker du till och bekräftar att Apple Inc (”Apple”). inte
har något ansvar eller skyldighet till dig att leverera underhåll och support i enlighet med dessa villkor.
Du kan inte göra några anspråk och du har inga rättigheter att driva rättsliga åtgärder mot Apple i
förhållande till dessa villkor som är relaterade till underhåll, support, intrång på immateriella rättigheter,
konsumentskydd eller reglerande och juridiska överensstämmelser.
Apple och Apples dotterbolag är tredjepartsmottagare av dessa villkor. I och med att du godkänner dessa
villkor kommer Apple ha rättigheten (och anses att ha accepterat rättigheten) att använda dessa villkor emot
dig som en tredjepartsmottagare.

Överföring av personuppgifter
Vid användning av Tjänsten kan personuppgifter för ovan och nedan nämnda syften komma att lämnas ut
till samarbetspartners, inklusive företag som hanterar och hjälper oss med exempelvis skadereglering,
riskbedömning, diverse analyser m.m. Vi överför aldrig personuppgifter avseende kunder som har sin

hemvist inom EU till länder utanför EU.
Användarinnehåll
Allmänt.
Tjänsten kan nu, eller i framtiden, ge dig och andra användare möjligheten att skicka, ladda upp samt dela
innehåll från Tjänsten (som texter, bilder och annat medieinnehåll) ("Användarinnehåll"). Du behåller alla
dina rättigheter i Användarinnehållet. Du förstår och accepterar att den information som andra Användare
av Tjänsten publicerar kan vara felaktiga, ogiltiga och ej pålitliga.
Tillgång och ansvar.
Greater Than kan inte garantera anonymitet eller sekretess med avseende på något Användarinnehåll. Du
förstår att alla Användare är ensamt ansvariga för det Användarinnehåll som personen i fråga publicerar.
Detta innebär att du är helt och hållet ansvarig för Användarinnehållet som du tillgängliggör via Tjänsten.
Greater Than kan inte hållas ansvarig eller ställas till svars för ett publicerat Användarinnehåll.
Delar av informationen på kontot är öppet och tillgängligt för dina vänner och andra Användare.
Licensmedgivande av dig till Bolaget.
Genom att du delar med dig av Användarinnehåll i Tjänsten ger du Greater Than en icke-exklusiv,
återkallelig och överförbar licens. Greater Than har ingen skyldighet att använda, reproducera, distribuera,
ändra, anpassa, offentligt visa, framföra eller på annat sätt använda ditt Användarinnehåll i samband med
Tjänsten och Bolaget (med dess efterföljare).
Delar av informationen på ditt konto som registreras och samlas in av Bolaget är öppen information som
publiceras automatiskt i Tjänsten och är tillgänglig för dig, dina vänner och andra Användare av Tjänsten.
Materialet är av sådan karaktär att informationen kan döljas av kunden själv. I och med att du godkänner
dessa villkor godkänner du en sådan publicering samt förstår att materialet måste döljas av Användaren
själv och inte av Bolaget.
Ingen skyldighet att publicera.
Greater Than ger inga löften om att offentliggöra eller tillgängliggöra Användarinnehåll i Tjänsten, utan
förbehåller sig rätten att avvisa eller ta bort material när som helst, med eller utan förvarning.
Innehåll & rättigheter.
När du publicerar innehåll via Tjänsten garanterar du att du äger alla immateriella rättigheter i innehållet (det
vill säga att du har rätt att publicera innehållet och att du tillåter Greater Than att publicera innehållet samt
utnyttja alla immateriella rättigheter i och till bidragen). Innehållet får inte vara av sådan karaktär att det är
förbjudet enligt dessa villkor att användas eller publiceras i Tjänsten.

Innehåll; Ansvarsvillkor
Genom att godkänna dessa villkor förstår du att du kommer att se och utsättas för Användarinnehåll,
innehåll från tredje part och från en rad andra olika källor. Dessa avsändare ansvarar för riktigheten,
integriteten, kvaliteten, lagligheten, användbarheten, säkerheten och äger de immateriella rättigheterna till
Användarinnehållet eller tredjepartsinnehållet. Du förstår att du kan bli utsatt för Användarinnehåll och
tredjepartsinnehåll som är felaktiga, kränkande, oanständiga eller stötande. Greater Than behöver inte
nödvändigtvis stödja, uppmana till köp eller samtycka om Användarinnehåll, tredjepartsmaterial, någons
åsikt, rekommendation eller råd som visas i Tjänsten. Under inga omständigheter kommer Greater Than att

hållas ansvarig på något sätt för eller i samband med Användarinnehåll eller tredjepartsinnehåll.
Hantering av användarinnehåll
Greater Than kontrollerar inte Användarinnehåll. Greater Than har heller ingen skyldighet att övervaka
Användarinnehåll för något ändamål. Bolaget kan välja att övervaka eller granska Användarinnehåll, men
tar inget ansvar för Användarinnehållet.
Du bekräftar att Greater Than kan förhandsgranska Användarinnehåll och har rätten att neka eller ta bort
Användarinnehåll som finns tillgänglig via Tjänsten. Greater Than med anställda kan därmed, när som helst
utan förvarning, ta bort Användarinnehåll som i egen bedömning bryter mot dessa villkor eller som på annat
sätt är stötande.

Copyright och upphovsrätt
Allmänt.
Greater Than respekterar rättigheterna för upphovsrättsinnehavare och förväntar sig att Användare av
Tjänsten gör detsamma.
Användarinnehåll.
Om du publicerar Användarinnehåll som innehåller upphovsrättsskyddat material måste du vara ägare till
ett sådant verk eller ha alla nödvändiga rättigheter, licenser, medgivanden och tillstånd att använda sådana
verk inom Tjänsten.
Varumärke.
Varumärken, logotyper, ikoner eller annan design ("Varumärket") som visas i Tjänsten tillhör Greater Than
och/eller de företag som Greater Than samarbetar med. Det är förbjudet för Användare att använda
Varumärket för obehörig användning (som metataggar, eller annat, på andra sidor eller tjänster på internet)
utan skriftligt tillstånd från Greater Than eller tredje part som äger Varumärket. All information och innehåll,
inklusive alla program som finns tillgängliga på eller via Tjänsten och Webbplatsen, ("Innehåll") är
upphovsrättsskyddad material. Det är förbjudet för Användare att ändra, kopiera, distribuera, överföra, visa,
publicera, licensiera, skapa, härledda arbeten eller använda något Innehåll som finns på eller via Tjänsten
för kommersiella eller offentliga ändamål.
Webbplatsen för Tjänsten och Greater Than ägs till fullo av Greater Than AB tillsammans med bolag inom
koncernen med allt innehåll, urval och ordning av Innehållet. Greater Than förbehåller sig rättigheterna till
materialet. Innehållet som Greater Than äger och har publicerat skyddas av immaterialrättslig lagstiftning.
Det är förbjudet att kopiera, ändra, bearbeta, översätta, distribuera eller lagra innehållet. Det är dock tillåtet
att lagra eller kopiera begränsade delar av Webbplatsen för icke-kommersiellt bruk (mindre utdrag för att
länka direkt eller via söktjänster på internet i en nödvändig omfattning).

Förbjuden användning av tjänsten
Du accepterar att du inte får använda någon del eller funktion i Tjänsten för olagliga ändamål eller som på
något sätt kan skada eller nedvärdera någon annan part. I och med dessa villkor godkänner du att du inte
ska eller kommer försöka att:

• Reproducera, duplicera, kopiera, sälja, föra handel, distribuera eller exploatera någon del av eller tillgång
till Tjänsten (inklusive innehåll från tredje part och Användarinnehåll) för något annat syfte än för
personliga och icke-kommersiella ändamål.
• Använda Tjänsten för kommersiellt eller affärsmässigt ändamål.
• Ta bort, kringgå, avaktivera, skada eller på annat sätt störa eventuella säkerhetsrelaterade funktioner eller
funktioner som upprätthåller begränsningar i användningen av Tjänsten eller i något av innehållen i
Tjänsten.
• Använda manuella eller automatiska metoder för att extrahera och/eller sammanställa innehåll från
Tjänsten i kommersiellt syfte.
• Hota, trakassera, missbruka, förtala eller på annat sätt kränka andras rättigheter.
• Publicera, distribuera eller sprida olämpligt, oanständigt, olagligt eller på annat sätt stötande material i
Tjänsten (inklusive information).
• Skapa en falsk identitet eller uppträda som någon annan i syfte att vilseleda andra till avsändarens identitet
eller ett meddelandes ursprung.
• Överföra eller ladda upp något material som innehåller virus, trojanska hästar, maskar eller andra skadliga
program eller annan data och information.
• Störa eller avbryta nätverk och/eller servrar som är anslutna till Tjänsten eller bryta mot regler, policyer
eller förfaranden för sådana nät och servrar.
• Orsaka, tillåta eller auktorisera modifiering, skapande av härledda verk, översättning, dekompilering,
isärtagning eller hackning av Tjänsten, Webbplatsen, Innehåll, tredjepartsinnehåll samt Användarinnehåll.
• Ladda upp eller på annat sätt överföra information eller innehåll som gör patentintrång eller intrång i
varumärke, affärshemlighet, upphovsrätt eller annan äganderätt av någon part genom att exempelvis
införliva något sådant material i Användarinnehåll.
• Ladda upp eller publicera ej godkänd eller obehörig reklam, marknadsföringsmaterial, "skräppost",
"spam", "kedjebrev", "pyramidspel" eller någon annan form av erbjudande (kommersiellt, eller på annat
sätt).
• Använda Tjänsten på något sätt som kan leda till brott mot gällande lagar, regler eller förordningar.

Ändring av villkor
Om något material i dessa Användarvillkor anses vara ogiltiga eller olagliga ska giltigheten och lagligheten
för resterat material förbli gällande. Dessa villkor kan komma att uppdateras eller ändras. De aktuella och
gällande villkoren publiceras löpande på hemsidan www.enerfy.se. Du åtar dig att hålla dig uppdaterad om
sådana ändringar och uppdateringar. Greater Than kan låta en villkorsändring träda i kraft omedelbart om
den är nödvändig på grund av lag, förordning, myndighetsföreskrift eller annan liknande orsak. Att du som
kund fortsätter att använda Tjänsten innebär det att du godkänner de nya Användarvillkoren.
Tvister som uppstår gällande dessa villkor kommer att behandlas i enlighet med villkorens version som var
vid den tidpunkt då tvisten uppstod. Vi uppmanar dig att läsa dessa villkor kontinuerligt för att hålla dig
informerad och uppdaterad om de senaste ändringarna. Vid en eventuell tvist som uppkommer med
anledning av detta avtal ska den avgöras i enlighet med svensk lag. Du kan även vända dig till Allmänna
Reklamationsnämnden vid tvistemål.
Skulle du vilja framföra ett klagomål eller ett uppmärksammande till följd av eller relaterat till Tjänsten måste
du göra det inom ett år från den dagen då du blev medveten om det material du önskar framföra.

Begränsning av ansvar
Så långt det är tillåtet enligt gällande lag friskriver sig Greater Than från alla garantier av alla slag, inklusive
garantier om säljbarhet eller annat som uppstår vid förhandling i förhållande till Bolagets produkter eller
tjänster.
Greater Than eftersträvar att all information i Bolagets kanaler ska vara så pålitliga och korrekta som möjligt.
Greater Than garanterar inte tillgängligheten i eller till Tjänsten eller tillförlitligheten och korrektheten i den
information som finns presenterad i Tjänsten. Greater Than ansvarar inte för direkta eller indirekta skador
eller ekonomiska förluster på grund av fel, fördröjningar, ofullkomligheter eller liknande händelser som kan
drabba Tjänsten. Greater Than kan inte ställas till svars för att Tjänsten ligger nere eller om någon
information eller funktionalitet inte fungerar som väntat.
Greater Than kan inte hållas ansvarig för riktigheten i någons åsikt, inte heller för rekommendationer eller
uttalanden från någon annan part än Greater Than eller Greater Thans samarbetspartners som förmedlas
via Tjänsten.
Under inga omständigheter kan Greater Than eller dess chefer, anställda, aktieägare, partners, konsulter,
styrelseledamöter, tredjepartsföretag eller annan person som agerar för Greater Than hållas ansvariga för:
• Direkta, indirekta eller särskilda skador till följd av eller i samband med din användning av Tjänsten,
Webbplatsens innehåll eller tredjepartsmaterial.
• Eventuella rättegångskostnader och/eller advokatkostnader.
• Användning eller oförmåga att använda Tjänsten eller dess innehåll.
• Eventuella avgifter eller kostnader i samband med inställd, avbruten eller försenad service med Tjänsten.
• Eventuella olyckor eller oväntade händelser oavsett om det gäller kontrakt eller annan juridisk avhandling.
Du accepterar även i och med dessa villkor att Greater Than och dess chefer samt anställda, aktieägare,
partners, konsulter, styrelseledamöter, tredjepartsföretag eller annan person som agerar för Greater Than
inte har något ansvar gällande skador, kostnader, förluster eller skulder som kan uppstå som ett resultat,
eller konsekvens, av din eventuella överträdelse av dessa villkor.
Ersättning utgår inte i något fall av indirekt skada (förlorad vinst, hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje
part eller utebliven nytta av avtalet m.m.). Greater Than ansvarar inte för om någon gör intrång i Greater
Thans datorresurser och skaffar sig tillgång till eller förstör och förvanskar information. Greater Than
ansvarar inte för olägenhet, skada eller förlust samt är befriad från ansvar för avbrott eller störningar som
beror på omständigheter utanför Greater Thans kontroll (exempelvis, men inte uteslutande: blixtnedslag,
brand, inbrott, översvämning, dåligt väder eller strejk (force majeure).

Tillämpning lag
Detta avtal gäller under svensk lag. Varje tvist, tolkning eller tillämpning som härrör från, i samband med
eller i relation med dessa villkor, programvaran, Greater Than och Tjänsten kommer behandlas i svensk
domstol i Stockholm, Sverige.
I händelse av att villkorens bestämmelser hålls ogiltiga av en behörig domstol i förhållande till gällande
svenska lagar ska materialet ogiltigförklaras och det återstående materialet i dessa villkor ska förbli i full
kraft och effekt.

Senast uppdaterad: 15 maj 2018.

