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Allmänna villkor Din Kurs 
 

 

1. Allmän beskrivning av tjänsten Din kurs 

Din Kurs Sverige AB tillhandahåller en webbaserad lösning 
för kurs/event -administration, kallad ”Din kurs”. 
Kunderna skall själva lägga upp och hantera sina 
arrangemang via det webbaserade administrations-
gränssnittet. Deltagarna kan sedan via en länkning från t.ex. 
kundens hemsida anmäla sig till arrangemanget. 

2. Kundens ansvar för sina kurser/event 

Kunden är ensamt ansvarig informationen gällande de 
arrangemang som kunden anordnar. Samt även 
informationen gällande deltagna som registrerar sig som 
deltagare. Din Kurs Sverige AB skall alltid utan motivering 
ha rätt att radera alternativt neka införandet av en 
arrangemang och/eller dess deltagare. 

3. Kundens garantier 

Kunden förbinder sig att inte skapa otillbörliga 
arrangemang/event, att inte bryta mot någon policy som 
vid var tid finns anslagen på de webbsidor och 
applikationer som ägs, drivs eller tillhandahålls av Din Kurs 
Sverige AB samt att inte utöva olovlig eller bedräglig 
affärsverksamhet i någon stat eller något land där 
arrangemanget/eventet anordnas. Kunden garanterar att all 
information som Kunden tillhandahåller Din Kurs Sverige 
AB är korrekt och aktuell. Kunden skall hålla Din Kurs 
Sverige AB, dess styrelse och anställda skadeslösa från alla 
krav som kan komma att framställas från tredje man på 
grund av Kundens eventuella överträdelse av de 
skyldigheter och garantier som följer enligt denna punkt. 

4. Priser 

Så vida inget annat avtalats mellan Din Kurs Sverige AB 
och kunden sker prissättningen enligt den prislista som 
finns på www.dinkurs.se. På vid var tid gällande priser 
tillkommer lagstadgad mervärdesskatt. 

5. Avtalstid och uppsägning 

Detta avtal gäller fr o m att Kunden registrerat sig eller på 
annat sätt godkänt avtalet och det gäller därefter tills vidare 
med en ömsesidig uppsägningstid om en månad. Någon 
återbetalning av eventuellt kvarvarande belopp vid 
avtalstidens slut görs inte och någon ränta på inbetalt 
belopp utgår ej. Kunden är vidare medveten om och 
accepterar att detta avtal upphör per automatik 24 månader 
efter den senast genomförda kursen/eventet blivit 
registrerat. Avtalet förlängs på motsvarande sätt med 
automatik så snart kunden åter registrerat och betalt avgift 
för en ny kurs/event. Kunden är medveten och accepterar 
att arrangemang(en), deltagare samt användarkonto med 
automatik kommer att tas bort från samtliga webbsidor och 
applikationer så snart avtalstiden löpt ut och Din Kurs 
Sverige AB har inte några skyldigheter att vidta några 
åtgärder för att bevara eller återinföra informationen till 

systemet. Förutom vad som i övrigt följer rörande 
uppsägningsrätt i detta avtal äger part alltid rätt att säga upp 
avtalet till omedelbart upphörande om den andra parten 
väsentligen åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet, inleder 
ackordsförhandlingar, inställer sina betalningar, träder i 
likvidation eller försätts i konkurs. 

6. Ansvarsbegränsning 

Din Kurs Sverige AB ansvar är begränsat till skador som 
orsakas genom försummelse av Din Kurs Sverige AB. 

Din Kurs Sverige AB eventuella skadeståndsansvar omfattar 
endast visad, direkt skada. Under alla omständigheter är Din 
Kurs Sverige AB ansvar på grund av fel eller försummelse 
såvitt avser omfattning, skadetyp och försäkringsbelopp 
begränsat till vad som kan komma att utges på grund av Din 
Kurs Sverige AB tecknad ansvarsförsäkring. Kunden 
förbinder sig att i händelse av skada inte framställa anspråk 
mot annan än dess avtalspart Din Kurs Sverige AB. 

7. Force Majeure 

Din Kurs Sverige AB är befriat från ansvar för brott mot detta 
avtal orsakade av olyckshändelse, arbetskonflikt, brand, 
åsknedslag, myndighetsbestämmelse, allmän knapphet på 
transporter, varor, energi, fel eller förseningar i anslutna nät, 
explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder eller annan 
omständighet som verkar förhindrande och som ligger utanför 
Din Kurs Sverige AB s kontroll. 

8. Sekretess 

Parterna förbinder sig att inte till annan avslöja sådan 
konfidentiell information som part har erhållit från den andra 
parten inom ramen för detta avtal. Part äger dock rätt att nyttja 
informationen till fullgörande av sina åtaganden enligt avtalet. 
Denna förbindelse skall även omfatta respektive parts 
anställda och andra uppdragstagare hos parten. Förbindelsen 
gäller utan begränsning i tiden och gäller även efter att övriga 
avtalsförhållanden har upphört mellan parterna. Din Kurs 
Sverige AB har, om inte annat avtalats, rätt att i 
marknadsföringssyfte uppge Kunden som kund. 

9. Tvist 

Tvist angående detta avtals tolkning, tillämpning och därmed 
sammanhängande rättsförhållande skall slutligen avgöras av 
svensk domstol med tillämpning av svensk lag och med 
Malmö tingsrätt som första instans. 

10. Övrigt 

Din Kurs Sverige AB har rätt att ta ner systemet för underhåll 
och uppgraderingar, dessa störningar skall meddelas kunden i 
så god tid som möjligt. Din Kurs Sverige AB skall äga rätt att 
ändra dessa villkor om så erfordras med hänsyn till vid var tid 
gällande avtal med dess samarbetspartners. 


