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1. Tillämpning 

 
1.1 
De allmänna villkor  som  framgår  i denna bi‐ 
laga gäller mellan medlem (leverantören) och 
SafeTrade om inte parterna skriftligen avtalat 
annat. 

 
1.2 
I  samband  med  att  medlem  aktiverat  sitt 
medlemskap  genom  användandet  av  över‐ 
sänt lösenord och användarnamn anses med‐ 
lem  tagit  del  av  SafeTrades  orderbekräftelse 
och allmänna villkor. 

 
1.3 
Medlem i SafeTrade kan företag bli som upp‐ 
fyller följande seriositetskrav; 

- Rating  40   eller  högre  på  aktuell  rating‐
skala  enligt  DoubleChecks  samarbets‐
partner Craditsafes ratigmodell. 

- Ej  finns med på  Svensk handels  varnings‐ 
lista. 

- Ej  på  annat  sätt  visat  oseriöst  affärsid‐ 
kande  som  föranleder    att    DoubleCheck 
inte anser sig kunna gå  i god för det aktu‐ 
ella företagets vandel. 

 

2. Avtalets innebörd och omfattning 

2.1 
SafeTrade  är  en  leverantörsdatabas  och  ett 
varumärke  som  tillhör  DoubleCheck  AB 
(556753‐4978).  Genom  sitt  medlemskap  i 
SafeTrade  ges  medlemmen  (leverantören) 
behörighet att via Internet  lägga  in uppgifter 
om  sin  produkt/verksamhet  och  tjänster  i 
SafeTrades produkt‐ och  leverantörsdatabas. 
All  information  som  levereras  av  med‐ 
lemmen kan uppdateras och kompletteras av 
medlemmen. Medlemmen  ansvarar  själv  för 
att  informationen  är  korrekt och  inte bryter 
mot gällande lagstiftning eller god affärssed. 

 
2.2 
Medlem  i  SafeTrade  erhåller  ett  medlems‐ 
bevis  samt  har  rätt  att  fritt  använda  Safe‐ 
Trades Medlemslogotype både  i  tyckt mate‐ 
rial som på Internet. 

 
2.3 
Användarna  inom  offentlig  sektor  gör  sök‐ 
ningar,  skapar  urval  samt  distribuerar  an‐ 
budsförfrågningar  baserade  på  de  uppgifter 
respektive  kund  har  lämnat.  Informationen 
är  sökbar  för användarna både genom kate‐ 
gorisering och fritextsökning. 

 

3. Orderbekräftelse/ medlemsavgift 

3.1 
Medlemsavgiften framgår av till medlemmen 
översänd  orderbekräftelse.  Avgiften  är  ex‐ 
klusive moms.  SafeTrade  förbehåller  sig  rät‐ 
ten  att  justera  medlemsavgiften  genom 
skriftlig  information  till medlemmen,  trettio 

(30)  dagar  före  prisförändringen  träder  i 
kraft. 
Medlemmen  får vid meddelande om prisför‐ 
ändring säga upp avtalet till att upphöra den 
dag  ändringen  träder  i  kraft.  Sådan  uppsäg‐ 
ning  skall  ske  senast dagen  för  ikraftträdan‐ 
det av ändringen. 

 
3.2 
Eventuella  synpunkter  på  orderbekräftelsen 
skall  ske  skriftligen  inom  åtta  (8) dagar  från 
orderbekräftelsens datum. 

 

4. Betalningsvillkor 

4.1 
Medlemsavgiften  betalas  årsvis   i   förskott. 
Fakturan förfaller till betalning efter 15 dagar 
från  fakturadatum.  Moms  tillkommer  på 
samtliga  priser.  Pris  och  ev,  specifika  villkor 
för detta avtal framgår av orderbekräftelsen. 

 
4.2 
Avgift  för  betalningspåminnelse  utgår  i  enl. 
med  gällande  lag.  Vid  försenad  betalning 
utgår  dröjsmålsränta  i  enl.  med  räntelagen 
(1975:635 ). 

 

5. Medlems åtagande 

5.1 
Medlem ansvarar för att inloggningsuppgifter 
och lösenord inte kommer i orätta händer. 

 
5.2 
Medlem  ansvarar  själv  för  riktigheten  i  och 
vederhäftigheten i de uppgifter som registre‐ 
ras av medlemmen i SafeTrade samt att regi‐ 
strerad  information  håller  den  kvalitet  och 
den aktualitet som mottagaren förväntar sig. 

 
5.3 
Om  levererad  information  innehåller  per‐ 
sonuppgifter  förutsätter  SafeTrade  att med‐ 
lemmen  beaktar  personuppgiftslagen 
(1998:204). 

 

6. SafeTrades ansvar 

6.1 
Det material  som medlemmen  får  ta  del  av 
vid användandet av  SafeTrades övriga  tjäns‐ 
ter är sammanställt  från källor vilka SafeTra‐ 
de  vid  tidpunkten  för  sammanställandet be‐ 
dömt som tillförlitligt. Det är SafeTrades mål‐ 
sättning att innehållet i den  information som 
medlemmen erhåller genom detta avtal skall 
hålla avtalsenlig kvalitet. SafeTrade kan dock 
inte  garantera  källornas/uppgifternas  tillför‐ 
litlighet  eller  fullständighet  och  påtar  sig  på 
grund härav ej något ansvar för uppkommen 
skada av vad  slag det vara må eller  för upp‐ 
kommen skada som åsamkas medlemmen på 
grund av att medlemmen fäst tilltro till och / 
eller  använt  sig  av nämnda  information.  Sa‐ 
feTrade  fritar  sig  även  från  skada  på  egen‐ 
dom som icke omfattas av avtalet, utebliven 

vinst, produktions‐bortfall eller annan förlust 
eller indirekt skada. Ovan angivna ansvarsbe‐ 
gränsningar  omfattar  såväl  SafeTrade/‐ 
Double‐Check  AB  som  återförsäljare  till 
DoubleCheck AB. 

7. Begränsat åtagande 

7.1 
SafeTrade  svarar  för  att  åtkomst  till  leve‐ 
rantörsdatabas  i allt väsentligt fungerar  i en‐ 
lighet  med  instruktioner  och  produkt‐ 
beskrivning. Åtkomsten är  i normala  fall  till‐ 
gänglig för medlemmen 24 timmar per dygn, 
men  SafeTrade  reserverar  sig  för  bristande 
tillgänglighet beroende av planerat underhåll 
eller tekniska fel / omständigheter över vilka 
SafeTrade  ej  kunnat  råda  över.  Skulle  tjäns‐ 
ten  inte  vara  tillgänglig  för medlemmen un‐ 
der  längre  tid än  tre  (3) dagar,  förbinder  sig 
SafeTrade att kompensera köparen  för detta 
genom motsvarande  kostnadsfri  förlängning 
av avtalsperioden. 

8. Force Majeure 

8.1 
SafeTrade svarar ej heller  för  skada som be‐ 
ror  på  lagbud,  myndighets  åtgärd,  krigs‐ 
händelse,  strejk,  blockad,  lockout,  bojkott 
eller liknande händelse. 

9. Avtalsperiod och uppsägning 

 9.1 
Detta  avtal  gäller  i  tolv  (12)  månader  och 
förlängs med  tolv  (12) månader  i  taget  om 
inte  skriftlig uppsägning sker  senast  en  (1) 
månader innan avtalet upphör. 

 
 

10. Förtida uppsägning 

 
10.1 
SafeTrade  äger  säga  upp  avtalet med  ome‐ 
delbar  verkan  om  medlemmen  i  väsentligt 
avseende  åsidosätter  sina  skyldigheter  i  en‐ 
lighet med detta avtal, ej erlägger betalning 
efter  inkassokrav,  ställer  in  betalningarna, 
kommer på obestånd, försätts i konkurs eller 
på något annat  sätt missbrukar  sina åtagan‐ 
den.  Vid  förtida  uppsägning  äger  medlem‐ 
men  inte  erhålla  någon  återbetalning  för  ej 
utnyttjad del av avtalsperioden. Förtida upp‐ 
sägning  av  avtalet  skall  ske  skriftligen  till 
medlemmens senast angivna adress. 

 

11. Tvist, ändringar och tillägg 

11.1 
Tvist med  anledning  av  detta  avtal  skall  av‐ 
göras  via  regler  för  Förenklat  Skiljeför‐ 
farande. 

 
11.2 
Ändringar samt tillägg till detta avtal skall för 
att vara giltiga ske skriftligen och underteck‐ 
nas av behörig firmatecknare. 
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