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1. Inledning 

Dessa villkor reglerar förhållandet mellan Secure Networks Sweden AB, 556835-3964, under Secure 
Networks och kund. Kund kan vara juridisk person eller myndig fysisk person. Omyndig fysisk person kan 
ej ingå avtal med Secure Networks.  
 
Avtal anses ha träffats när kunden har registrerat en beställning på Secure Networks hemsida och god-
känt Secure Networks villkor eller när Secure Networks skriftligen har bekräftat en beställning gjord 
per telefon av kunden. Betalning av faktura anses också som ett godkännande av avtalsvillkoren. Secure 
Networks förbehåller sig rätten att avböja avtal med kund om kunden ej kan antas följa gällande 
avtalsvillkor för tjänsten. 
 
1.1 Tjänsteinformation 
Secure Networks tillhandahåller internettjänster. Dessa internettjänster kan vara av varierande karaktär 
och beskrivs i detalj på www.securehosting.se. Secure Networks arbetar med IT-säkerhet i fokus och vi 
har då startat Secure Hosting. Secure Hosting är till för att erbjuda våra kunder säkra internettjänster, 
serverhostingtjänster och liknande.  
 
1.2 Definitioner 
Backup: Säkerhetskopiering, ett sätt att göra en kopia av viktig data för att skydda sig om den ursprung-
liga datan skadas eller försvinner. 
 
Off-site: Off-site innebär att något har lämnat kunds ordinarie driftställe och är skyddat mot vad som kan 
hända vid ordinarie driftställe. 
Hosting: Hosting i detta sammanhang betyder att man erbjuder kunder drift av en tjänst eller server på 
annan plats än kunds ordinarie driftställe. Exempel: Om man väljer att ställa sin server hos oss kallas detta 
hosting. 

Managering: Managering är ett försvenskat ord av engelska managed som innebär hantering och 
administration av en tjänst. Exempel: Om en kund vill ha hjälp att drifta sin server så kan man välja tillval 
managering och då hjälper Secure Networks till att drifta servern. 

Molntjänst: Molntjänster är ett nytt ord som betyder att man använder tjänster på Internet. I de flesta fall 
handlar detta om tjänster som företag traditionellt behövt drifta själva såsom Microsoft Exchange, 
Microsoft SharePoint och datalagring. 
 
 
2. Generella avtalsvillkor 
2.1 Avtalstid 
Avtalet är bindande under den tid som anges i samband med beställning och från dess att kund erhållit 
erforderliga uppgifter som krävs för den beställda tjänsten. Dessa uppgifter kan t.ex. vara användarnamn 
och lösenord för en molntjänst. För dedikerade servrar gäller avtalet från dess kund erhållit någon form 
av orderbekräftelse från Secure Networks. Denna orderbekräftelse kan vara ett e-postmeddelande, 
telefonsamtal eller annat där det framgår att Secure Networks kommer leverera tjänsten. Efter avtals-
tiden övergår avtalet i ett löpande avtal med 3 månaders uppsägningstid. Uppsägning görs enligt punkt 
2.5 Uppsägning. 
 
Avtalstider: 
Colocation: 3 månader 
Dedikerad server: 3 och 12 månader. Den avtalstid som gäller för kund meddelas vid beställning. 
Molntjänst Enkel Lagring: Ingen avtalstid 
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Molntjänst Exchange: 12 månader 
Molntjänst SharePoint: 12 månader 
Molntjänst Webblagring: 3 månader 
 
2.2 Betalningsvillkor 
Fakturering av våra tjänster sker i förskott. Eventuell startavgift faktureras separat. Våra tjänster 
faktureras enligt följande (Observera att avvikelser kan förekomma och det som anges vid beställning är 
vad som gäller): 
Colocation: Kvartalsvis i förskott 
Dedikerade servrar: Månadsvis i förskott 
Molntjänst Enkel Lagring: Månadsvis i förskott 
Molntjänst Exchange: Årsvis i förskott 
Molntjänst SharePoint: Årsvis i förskott 
Molntjänst Webblagring: Månadsvis i förskott 
 
Kund medger Secure Networks att ta sedvanlig kreditprövning vid behov. Fakturering görs till den e-
postadress som angivits vid beställning. Secure Networks tar betalt från dess att kund erhållit kontoupp-
gifter och annan för tjänsten nödvändig information. Kund ansvarar själv när de vill börja nyttja tjänsten.  
För dedikerade servrar faktureras startavgiften omgående. Månadsavgiften startar från dess att servern 
levererats. Kund ansvarar själv när de vill börja nyttja servern. Kund har normalt 30 dagar på sig att 
betala, från fakturadatum. Kund binder sig att betala fakturans fulla belopp inklusive moms, senast på 
förfallodagen. Betalning görs till Plusgirokonto 68768-1 eller Bankgirokonto 728-5810. 
 
Om kund har invändningar mot en faktura skall kund anmäla detta till Secure Networks inom 8 dagar 
från fakturans ankomstdag. Efter 8 dagar förfaller kunds rätt att invända mot fakturan. 
 
2.3 Förändringar 
Secure Networks äger rätten att ändra villkoren i detta avtal. Utifall att dessa ändringar är av väsentlig 
betydelse för kund måste avisering föregå. Secure Networks avgör vad som är av väsentlig betydelse. 
Kund har då 10 dagar på sig att ta ställning till villkoren. Om kund ej accepterar de nya villkoren äger 
kund rätt att säga upp avtalet, enligt punkt 2.5 Uppsägning. De gamla villkoren gäller under uppsägnings-
tiden. 
 
2.4 Prisjusteringar 
Secure Networks äger rätten att justera alla priser rörande tjänsten. Avgiftshöjning måste aviseras 
senast 30 dagar i förväg. Om kund ej accepterar avgiftshöjningen kan kund säga upp avtalet vid avtalets 
utgång. Uppsägning måste göras skriftligen med underskrift i beständig skrift. De nya priserna gäller 
fr.o.m. det datum som aviserats av Secure Networks. Vid avgiftssänkning behöver avisering ej göras. 
Eventuell prishöjning börjar gälla efter avtalstidens slut eller vid avtalsförnyelse. 
 
Om kunds data ökar och den valda tjänsten ej räcker till, äger Secure Networks rätten att uppgradera 
tjänsten till vad som krävs, eller ta betalt per gigabyte (GB). Kund accepterar vid detta fall en prishöjning 
av tjänsten – även under avtalstid. Prishöjningen gäller från första dagen den månad då tjänsten uppgrad-
eras. Prishöjningen faktureras retroaktivt tills den ligger i fas med fakturering enligt punkt 2.2 
Betalningsvillkor. Secure Networks ansvarar för att informera kund om prishöjningen. 
 
2.5 Uppsägning 
Tjänsten skall sägas upp skriftligen. För bolag ska uppsägning göras av behörig firmatecknare. Tjänsten 
kan ej sägas upp under pågående avtalstid. Efter avtalstidens slut övergår tjänsten i ett löpande avtal med 
30 dagars uppsägningstid. Uppsägning skickas till Secure Networks postadress. En uppsägning är inte 
giltig utan underskrift i beständig skrift. 
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Secure Networks äger dock möjlighet att säga upp tjänsten med omedelbar verkan utifall att; 

• Kund missbrukar tjänsten så missförhållande för Secure Networks eller tredje part uppstår 

• Kund underlåter att betala innestående skulder i tid 

• Väsentlig förändring av bolagsstrukturen hos Secure Networks eller kund sker 

Om Secure Networks tvingas säga upp tjänsten under bindande avtalstid skall kund betala för 
återstående bindande tid enligt detta avtal. Kreditering av förskottsbetalning görs ej. Secure Networks kan 
inte hållas ansvarigt enligt avtalet efter det att uppsägning skett.  
 
2.6 Överlåtelse av abonnemang 
Kund får efter medgivande från Secure Networks överlåta tjänsten till tredje part. Frånträdande kund är 
skyldig att betala alla innestående skulder gentemot Secure Networks innan tjänsten kan överlåtas. 
Tillträdande kund kan ej hållas ansvarig för frånträdande kunds skulder. Frånträdande kund kan ej hållas 
ansvarig för tillträdande kunds skulder. 
 
Secure Networks äger rätten att överlåta tjänsten till tredje part som övertar Secure Networks 
rättigheter och skyldigheter gentemot kund. 
 
2.7 Ångerrätt för privatpersoner 
Enligt Distans- och Hemförsäljningslagen har du som konsument ångerrätt inom 14 dagar från beställ-
ningsdag. Om du önskar använda ångerrätten ska du använda kontaktformuläret som finns på 
www.securehosting.se, eller skicka oss ett e-post på info@securebackup.se. Det går även bra att ringa 
oss. Efter uppsägning kommer ditt konto raderas snarast möjligt och all eventuell information som 
lagrats genom tjänsten tas bort. Det finns inga möjligheter att i efterhand återställa information. Efter 14 
dagar gäller punkt 2.5 Uppsägning. Om kund beställt dedikerad eller virtuell server så förbehåller sig 
Secure Networks rätten att debitera för de kostnader som uppstått i samband med beställningen.  
 
2.8 Behandling av personuppgifter 
Kunden är införstådd med att Secure Networks måste databehandla kunds uppgifter, och ger därför sitt 
samtycke till att inhämta, registrera och kontrollera personuppgifter. Detta innefattar även person-
nummer. Uppgifterna används bl.a. för att teckna, administrera och fullgöra avtal och rättsliga 
skyldigheter. Personnummer är absolut krav för att få betala mot faktura. 
 
 
3. Tjänsteinformation 
3.1 Uppdatering av mjukvara 
Vid eventuella uppdateringar av tjänsten kan krav ställas från Secure Networks mot kund att uppdatera. 
 
3.2 Kontouppgifter Molntjänst 
Kontouppgifter består av ett användarnamn och lösenord. Lösenordet slumpas fram och lämnas till 
kund. Kund använder dessa kontouppgifter för att kunna utnyttja beställd tjänst. Kund ansvarar för att 
dessa kontouppgifter förvaras på ett tryggt sätt, så de inte kommer i orätta händer. 
 
Vid förlust av kontouppgifter kan kund kontakta Secure Networks för att få nya. En administrations-
avgift på 200 kr tas ut. Denna avgift påförs kommande faktura.  
 
3.3 Kontouppgifter Dedikerad och virtuell server 
Kund erhåller fullständiga administratörsrättigheter till sin server. Om operativsystemet GNU/Linux väljs 
motsvarar detta ett root-konto eller konto med sudo-rättigheter. Kund har möjlighet byta lösenord och 
därför kan vi inte spara dessa uppgifter. Om kund förlorar inloggningsuppgifterna till en dedikerad server 
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så kan lösenordet i vissa fall återställas. Inga garantier ges och det sker enligt löpande timdebitering. Om 
managering av server önskas så måste Secure Networks få tillgång till ett konto med fullständiga 
rättigheter. Eventuella avgifter påförs kommande faktura.  
 
3.4 Installationskrav för tjänst 
Det åligger alltid kund att efterleva de systemkrav som krävs för att tjänsten ska fungera.  
 
3.5 Installation 
Om kund vill ha särskild hjälp att installera och konfigurera tjänsten finns möjlighet till detta. Timarvode 
tillkommer. 
 
3.6 Support Molntjänster 
I tjänsten ingår fri support via e-post samt information på tjänstens webbsida. Supporten är begränsad till 
att molntjänsten ska fungera. Exempel: Secure Networks erbjuder inte att gratis hjälpa kund bygga en Share-
Point-portal utan den fria supporten är begränsad till att SharePoint-tjänsten ska fungera. 
 
Om problemet är av sådan karaktär att Secure Networks ej kan lösa det själv finns möjlighet att Secure 
Networks erbjuder sig att gå vidare med problemet. Secure Networks äger rätt att ta ut arvode om 
Secure Networks belastas ekonomiskt.  
 
3.7 Support Dedikerad server 
I tjänsten ingår att hårdvaran i den dedikerade servern ska fungera. Vi erbjuder ingen fri mjukvaru-
support till dedikerade servrar.  
 
Vid hårdvaruproblem som ej orsakats av kund eller annan påverkan som Secure Networks ej kan råda 
över, se punkt 6. Reservationer, ska Secure Networks åtgärda och ersätta den hårdvara som ej fungerar 
som utlovats eller har skadats på grund av oaksamhet av Secure Networks personal eller underleveran-
törer till Secure Networks. Hårdvara byts inom rimlig tid. Secure Networks avgör vad som är rimlig tid. 
Dock avses detta normalt nästa arbetsdag. Avvikelser från detta kan förekomma om reservdelen är en 
bristvara eller på annat sätt svårtillgänglig. Om ingen särskild övervakningstjänst valts till åligger det kund 
att informera Secure Networks om felet. Inom rimlig tid räknas från dess Secure Networks informerats 
om problemet och ordinarie arbetsdagar. 
 
Inga garantier lämnas på mjukvara eller att den ej kan skadas vid t.ex. hårddiskkrasch. För säkrare mjukvara 
rekommenderar vi någon form av hårddiskspegling och daglig säkerhetskopiering. 
 
3.8 Support Colocation 
Ingen support ingår i tjänsten colocation. Då servern till fullo ägs och driftas av kund kan inte Secure 
Networks ta något ansvar för denna. Secure Networks erbjuder sig att mot avgift hjälpa kund vid 
problem. Exempel: Om en hårddisk går sönder kan Secure Networks snabbt få fram en ny och byta ut den.  
 
Secure Networks erbjuder tilläggstjänster för övervakning och managering av kunds server.  
 
3.9 Säkerhetskopiering Molntjänster 
I de fall säkerhetskopierng av tjänsten ingår framgår detta tydligt av tjänstens beskrivning på 
www.securehosting.se. Dock är denna säkerhetskopiering aldrig en garanti mot dataförlust. Vi rekom-
menderar att kund säkerhetskopierar sin data regelbundet. Exempel: För Molntjänst Exchange är det kunds 
ansvar att själv exportera sina mappar till en PST-fil, eller motsvarande. 
 
3.10 Säkerhetskopiering Dedikerad server, Virtuell server och Colocation 
Om inte kund valt tilläggstjänsten Secure Backup ingår det ingen säkerhetskopiering. Det åligger helt på 
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kund att säkerhetskopiera sitt data. Om kund valt till tjänsten Secure Backup gäller särskilda avtals-
villkor för denna tjänst. Dessa villkor finns att tillgå på www.securebackup.se. 
 
3.11 Managering av Dedikerad server, Virtuell server och Colocation 
Secure Networks erbjuder kund att managera både dedikerade servrar och colocation-servrar. Detta är 
en tilläggstjänst och kostnader och villkor regleras i separat avtal. 
 
3.12 Övervakning av Dedikerad server, Virtuell server och Colocation 
Secure Networks erbjuder kund att mot tilläggskostnad lägga in övervakning av servern. Kund blir då 
underättad via e-post eller via annat kommunikationsmedium att servern på ett eller annat sätt slutar 
svara. Kostnad för denna tjänst framgår på www.securehosting.se. 
 
3.13 Datavolymer 
Det åligger Secure Networks att kund får tillgång till det datalagringsutrymme kund beställt. Om datat 
växer så beställt lagringsutrymme ej räcker till äger Secure Networks rätten att uppgradera tjänsten till 
vad som krävs, eller ta betalt per gigabyte (GB). Kund accepterar vid detta fall en prishöjning av tjänsten 
– även under avtalstid. 
 
3.14 Datatrafik (bandbredd) 
Det åligger Secure Networks att kund får tillgång till den datatrafikmängd kund beställt. Om den data-
trafikmängd som ingår i tjänsten ej räcker till äger Secure Networks rätten att ta betalt per överförd 
gigabyte (GB) eller per megabit (Mbit). Kund accepterar vid detta fall en prishöjning av tjänsten – även 
under avtalstid. Om kund har s.k. burstbar bandbredd enl. 98:e percentile så debiteras överskjutande 
trafik med 340 kr per Mbit. 
 
Kund är införstådd med att en viss hastighet för datatrafik ute på Internet aldrig kan garanteras.   
 
3.15 Hyra av server och mjukvara 
För dedikerad server så förbehåller sig Secure Networks äganderätten. Kund äger rätten att disponera 
servern och eventuell hyrd mjukvara under avtalstiden. Efter avtalets slut tillfaller den hyrda servern och 
mjukvaran Secure Networks. 
 
3.16 Dataradering för Dedikerad server 
Efter avtalets slut raderas informationen på den dedikerade servern på ett säkert sätt. Secure Networks 
avgör vad som är säkert sätt. Normalt avses detta att hårddiskarna skrivs över med skräpdata som gör 
återskapande av kunds information mycket svår. 
 
3.17 Datorhallen 
Datorhallen är belägen i Tagene industriområde ungefär en mil norr om Göteborg. Datorhallen ägs av 
internetoperatören IP-Only och håller mycket hög säkerhetsklass. Vaktbolag står för bevakningen. 
Reservkraft finns att tillgå via både kraftiga UPS:er och diesel vid längre avbrott. På grund av den höga 
säkerhetsklassen medges ingen obevakad tillgång till datorhallen. Denna höga säkerhet minskar risken att 
någon obehörig skulle kunna påverka kunds server på ett eller annat sätt. Om kund behöver nå sin 
server måste minst en tekniker från Secure Networks närvara och eventuellt en från driftspersonalen. 
Inga arbeten i servrar får ske inne i hallen. Om Secure Networks belastas ekonomiskt äger Secure 
Networks rätten att ta avgift. 
 
3.18 Service och Underhåll 
Secure Networks och dess leverantörer äger rätten att uträtta service och underhåll i utrustning som 
ägs, hyrs eller på annat sätt disponeras av Secure Networks eller dess leverantörer. Underhåll ska ske 
skyndsamt så att störningarna för kund begränsas. Service och underhåll medger ingen rättighet till 
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kreditering av avtalskostnader. 
4. Avgifter 
Aktuella avgifter visas på tjänstens hemsida och i samband med kunds beställning. Eventuella avgifter i 
dessa avtalsvillkor är exklusive lagstadgad moms. Månadsavgifter justeras enligt punkt 2.4 Prisjusteringar. 
 
4.1 Prishöjningar 
Prishöjningar regleras enligt punkt 2.4 Prisjusteringar. 
 
4.2 Prissänkningar 
Prissänkningar regleras enligt punkt 2.4 Prisjusteringar. 
 
4.3 Kampanjer 
Tillfälliga kampanjer påverkar inte gällande abonnemangsavtal. 
 
 
5. Ansvarsbegränsningar  
Kund är ansvarig för att tjänsten används i enlighet med både svensk lag samt de lagar och förordningar 
som gäller vid kunds hemvist. Kund är ansvarig att Personuppgiftslagen (PUL), Upphovsrättslagen och 
andra svenska lagar följs och eventuella medgivanden från andra parter följs för att lagra informationen. 
Secure Networks är helt utan ansvar när det gäller innehållet av information som lagras och utbyts med 
tjänsten. Secure Networks är således inte heller skadeståndsskyldiga i utebliven eller skadad data eller 
felaktig leverans av data vid eller utan avbrott. Kund är alltid den part som har det övergripande ansvaret 
när det gäller förvaring av kontouppgifter och annan information som krävs för tjänsten. Secure 
Networks har således inget ansvar när det gäller legitima eller obehöriga intrång som leder till kunds 
lagrade information blir förstörd eller förvanskad. Kund får inte bruka tjänsten på sådant sätt att miss-
förhållanden uppstår gentemot Secure Networks eller tredje part. Kund skall hålla Secure Networks 
helt ersättningfritt vid krav riktade från tredjeman med grund av kunds agerande och förfarande med 
Secure Networks tjänster. 
 
Secure Networks ansvar är begränsat till sakskador som Secure Networks direkt orsakat. Skadestånds-
ansvar för sådana sakskador är begränsade till högst ett prisbasbelopp under 12 månader. Det åligger 
kund att styrka sitt ekonomiska krav med t.ex. kvitton och värderingsutlåtande. Secure Networks 
ersätter inte i något fall indirekt skada som t.ex. utebliven vinst, minskad produktion, förlust i kunds 
näringsverksamhet, resekostnader, hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta 
av tjänsten. 
 
Vid eventuella skadeståndskrav skall detta skickas skriftligen till Secure Networks postadress inom en 
månad från dess skada upptäckts eller borde upptäckts. Rätten till skadestånd förfaller helt efter avtalets 
upphörande och tjänstens avslut.  
 
 
6. Reservationer 
Secure Networks reserverar sig mot allt som är utanför vår kontroll, såsom otillfredsställande internet-
uppkopplingar, el- och telenät, kunds avtal ingångna med tredje part, olyckshändelser, arbetsmarknads-
konflikter, naturkatastrofer, terrorism och krig. Observera att reservationerna inte är begränsade till 
föregående exempel.  
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7. Sanktioner 
Om Secure Networks inte uppfyller sin del av avtalet äger kund rätten att säga upp avtalet, se punkt 2.5 
Uppsägning.  
 
Om kund inte uppfyller sin del av avtalet äger Secure Networks rätt att säga upp avtalet, se punkt 2.5 
Uppsägning.  
 
Vid försenad betalning debiteras kund 50 kr i påminnelseavgift, samt 10% ränta per år. Secure Networks 
äger rätten att använda sig av både inkassobolag och Kronofogdemyndigheten efter två påminnelser. Alla 
extra kostnader detta medföljer påförs kund. Secure Networks äger rätten att stänga av tjänsten för 
kund tills dess full betalning erlagts. Vid uppstart av tjänst tillkommer en kostnad på 300 kr. Secure 
Networks ansvarar ej för eventuella dataförluster eller skador detta kan medföra. Kund kan under inga 
omständigheter rikta skadeståndskrav mot Secure Networks i detta fall. Secure Networks äger även 
rätten att säga upp avtalet. 
 
 
8. Sekretess 
Allt hemligt material är och förblir den parts egendom som utlämnat densamma. Utlämnande av 
information till part innebär inget beviljande av licens eller annan rätt till motpartens patent, upphovs-
rättigheter, varumärken eller företagshemligheter.  
 
Detta avtal reglerar uttömmande parternas skyldigheter rörande dess tillämpningsområde och ersätter 
alla tidigare överenskommelser och diskussioner mellan parterna i detta hänseende. För att äga giltighet 
skall ändringar och tillägg härtill upprättas skriftligen och undertecknas av båda parter. Ingendera parten, 
dess underkonsulter eller anställda skall genom handling eller samtycke kunna avstå från en rättighet 
eller skyldighet enligt villkoren i detta avtal, utan detta kan endast ske genom en skriftlig handling 
undertecknad av därtill behöriga företrädare för parten. Inget avståndstagande av en rättighet eller 
skyldighet enligt ett villkor i detta sekretessavtal, skall innebära ett avståndstagande av en rättighet eller 
skyldighet enligt ett annat villkor, eller enligt samma villkor vid ett annat tillfälle. Samtliga förpliktelser 
enligt detta avtal gällande sekretess skall fortsätta att gälla oavsett ändringar i eller upphörande av 
parternas affärsförhållanden. 
 
 
9. Tvist 
Svensk rätt skall tillämpas på avtalet och tvist skall avgöras enligt svensk rättsordning och svensk 
domstol. 


