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Användarvillkor KP Fakta 
 

1) Välkommen till KP Fakta 
Tack för att du använder vår webbaserade tjänst KP 
Fakta (www.kpsystem.se/kpfakta). 
Genom att slutföra beställningen och/eller använda 
tjänsten accepterar du dessa villkor och förbinder dig 
att följa dem. 
KP System förbehåller sig rätten att mellan perioder 
ändra dessa användarvillkor. Sådan ändring 
kommuniceras endast genom att uppdaterad version 
publiceras på beställningssidan. 
Läs igenom dem noggrant innan du börjar använda 
tjänsten. 
 

2) Parter 
Med ”KP System” avses KP System AB (556309-1106). 
Med användare avses brukare av tjänsten och dess 
innehåll. 
Med underleverantör avses extern part som 
tillhandahåller tjänster som möjliggöra tjänstens 
tillhandahållande såsom webhotell, tjänsteleverantör för 
internetuppkoppling och nätägare. 

 
3) Användning av tjänsten 

Tjänsten får endast användas med det webgränssnitt 
som tillhandahålls. Det är inte tillåtet att försöka komma 
åt tjänsten med annan metod än inloggning via 
ordinarie gränssnitt. Det är inte heller tillåtet att 
exportera data ur tjänsten utan ägarens tillstånd. 
 
Genom att använda våra tjänster förvärvar du ingen 
immateriell äganderätt till innehållet i tjänsten. Det är 
inte tillåtet att sälja vidare information ur tjänsten. 
Användande av tjänsten ger dig inte rätt till att använda 
varumärken eller logotyper i andra sammanhang än där 
ägare har gett sitt tillstånd. 
 
Tjänsten är tillgänglig för mobila enheter. Använd inte 
tjänsten på ett sådant sätt att den distraherar dig eller 
hindrar dig från att följa trafik- och säkerhetsregler. 

 
4) Användare 

Tjänstens konto är knuten till enskild användare. 
Det är inte tillåtet att sprida eller dela kontouppgifter till 
andra. 
Användaren svarar för all verksamhet som utförs på 
kontot. 

 
5) Tjänstens innehåll 

KP System förbehåller sig rätten att, utan att först 
meddela, lägga till, ändra, uppdatera och/eller ta bort 
innehåll i tjänsten. 
 
Innehållet i tjänsten är schablonvärden som endast 
skall användas som referens. Innehållet bör alltid 
granskas med sunt förnuft avseende rimlighet och 
relevans mot tilltänkt användningsområde. KP System 
reserverar sig från felskrivningar i tjänstens innehåll och 
innehållets överensstämmande mot verkligt utfall. 

 
6) Tjänstens tillhandahållande 

KP System tillhandahåller tjänsten med en kommersiellt 
rimlig nivå av driftsäkerhet. KP System garanterar inte 
att tjänsten tillhandahålls utan avbrott eller störningar. 

KP System ansvarar inte heller för driftstörningar på 
grund av underleverantörer eller tredje parts åverkan 
som orsakar att tjänsten tillfälligt blir otillgänglig. 
 
Om KP System ej fullgjort sin plikt avseende tjänstens 
tillhandahållande, till väsentlig del och för längre tid än 
fem (5) arbetsdagar, äger berörd användare rätt att 
skriftligen frånträda avtalet med omedelbar verkan. 
 

7) Sekretesspolicy 
KP System AB förbinder sig till att lagra och använda 
användaruppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. 
Användaruppgifter kommer endast att användas för 
kontakt rörande den aktuella tjänsten och erbjudande 
om andra tjänster som KP System tillhandahåller.   

 
8) Support 

Tjänsten omfattas inte av någon support. 
 

9) Avgifter och betalningsvillkor 
Fakturering sker i direkt anslutning till beställning. 
Fakturering sker periodvis för tidsbestämda 
abonnemang och årsvis för löpande abonnemang om 
inget annat är överenskommet. 
Betalningsvillkor är 30 dagar. Sker inte betalning i tid 
äger KP System rätt att förutom fakturabeloppet dra 
ränta i enlighet med 6§ Räntelagen från den i fakturan 
angivna förfallodagen jämte ersättning för de kostnader 
som är förenade med dröjsmålet. Hit räknas även 
kostnader för betalningspåminnelse samt kostnader för 
verkställighet av betalnings- eller annan förpliktelse. 
 
Prisändringar till följd av ändrade skatter eller av 
myndighet föreskriven avgift får ske och kan 
genomföras utan föregående underrättelse gentemot 
kund. 

 
10) Giltighet och uppsägning 

Avtalet löper enligt den tid som angivits vid beställning. 
Om löpande abonnemang tecknats gäller ett års 
avtalsperiod med automatiskt förnyande. KP System 
förbehåller sig rätten att ändra villkor och prissättning i 
samband med ny period. Dessa villkorsförändringar 
skall meddelas användaren innan ny period påbörjas. 
 
Tidsbegränsade abonnemang sägs upp automatiskt 
efter periodens slut om användare inte valt att förlänga 
tjänsten. Löpande abonnemang förlängs automatiskt i 
ettårsperioder med tre månaders ömsesidig 
uppsägningstid. Uppsägning sker skriftligen till 
info@kpsystem.se. Uppsägning dateras till det datum 
mail inkommit till KP System. 
 
KP System förbehåller sig rätten att upphöra med 
tjänstens tillhandahållande. Detta kommer då att ske 
genom att förlängning av period inte längre är möjlig, 
varvid tjänsten successivt avslutas. 
Vid missbruk av tjänsten och/eller utbliven betalning 
förbehåller sig KP System rätten att med omedelbar 
verkan avsluta tjänsten.

 


