
Allmänna Villkor, december 2022

Välkommen till ADONnews

1. Parter
ADON InfoTech AB (556712-5231) (ADON) och (”Näringsidkaren”) har, genom denna
överenskommelse, träffat avtal avseende anslutning till tjänsten ADONnews i vald(a) digital(a)
sajt(er).

2. Tjänsten
2.1
ADON erbjuder en tjänst som låter näringsidkaren via ett eget annonsörskonto förmedla
information, erbjudanden, tävlingar m.m. till valda sajters eller sociala mediers läsare. Fördelen för
annonsören är bl.a. att man genom ett annonsörskonto kan säkerställa att marknadsföring och
kampanjer som presenteras kan göras tillgängliga för konsumenten genom vald(a) digital(a) sajt(er)
när konsumenten har behov av att komma i kontakt med annonsören eller enkelt hitta tillgängliga
erbjudanden.

2.2
ADON strävar hela tiden efter att utveckla sina tjänster vilket innebär att tjänstens karaktär och
innehåll kan komma att uppdateras med tiden. Näringsidkaren är införstådd och accepterar att
ADON, utan Näringsidkarens godkännande, utvecklar och uppdaterar tjänsten.

2.3
Näringsidkaren kan fritt välja vilka sajter de ska synas på i ADONs utbud, men är samtidigt inte
garanterad att få en jämn fördelning av visningar på sina valda sajter. Fördelningen av visningar är
beroende på tillgång och tillgänglighet, baserat på Näringsidkarens valda geografiska område samt
skapade annonsformat. Om beställt antal visningar för en kampanj inte levereras p.g.a. brist på
utbud, återbetalas dessa som krediter för framtida användning.

2.4
ADON garanterar inte att Näringsidkaren kommer att kunna använda kanalen utan några avbrott.

2.5
ADON ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador eller förluster som Näringsidkaren ådrar
sig på grund av användning av kanalen. ADON ansvarar heller inte för direkta eller indirekta skador
eller förluster som grundar sig på Näringsidkarens egna, direkta eller indirekta, handlingar i
användningen av kanalen. Detta gäller även om skadorna eller förlusterna grundar sig i ändringar
eller upphörande av tjänsten, i delar eller i sin helhet.
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3. Anslutningsvillkor
3.1
För att Näringsidkaren ska få använda vald(a) digital(a) nyhetskanal(er) måste detta avtal först
godkännas av Näringsidkaren. Näringsidkaren lämnar sitt godkännande av allmänna villkor i
samband med att Näringsidkaren också signerar och godkänner det digitala avtal genom att klicka
i systemet eller via digital signering av avtal med tredje parts leverantör t.ex. OneFlow.

3.2
Näringsidkaren accepterar att tillhandahålla ADON korrekt kontaktinformation till användare,
avtalspart samt fakturamottagare. Näringsidkaren utgör avtalspart och ansvarar för att lämnade
uppgifter i avtalet är korrekta. Då avtalet är juridiskt bindande har Näringsidkaren ansvaret för att
den person hos näringsidkaren som ingått avtalet också har rätt och befogenheter att ingå denna
typ av avtal i Näringsidkarens namn.

3.3
Näringsidkaren skall i användningen av kanalen inte använda varumärken, firmanamn, logotyper
eller andra symboler eller kännetecken som Näringsidkaren inte har rättigheterna till att använda.
Eventuella skador på tredje part står Näringsidkaren ensamt för.

3.4
ADON ansvarar ej för eventuellt missbruk av tjänsten, eventuella felaktigheter i tjänsten eller andra
problem som leder till felaktigheter och drabbar Näringsidkaren.

3.5
Näringsidkaren förbinder sig till att i övrigt följa de allmänna villkor för publicering som framgår av
“9. Villkor för publicering”.

4. Pris och Betalning
4.1
Näringsidkaren förbinder sig att till ADON betala de avgifter enligt gällande prislista, för den tjänst
man överenskommit och enligt detta avtal. ADON har rätt att anlita fakturatjänst och överlåta
fakturering till valfri extern part från tid till annan.

4.2
Betalning av tjänst sker via faktura eller betalkort.

Vid fakturabetalning erhåller Näringsidkaren faktura med betalningsvillkor i enlighet med
kundanpassat signerat avtal. Alla priser angivna i detta avtal är exklusive svensk mervärdesskatt.

4.3
ADON har rätt att ändra priser från tid till annan. Prisändringar i ingångna avtal med en fast period
kan dock aldrig ändras utan ett nytt godkännande av Näringsidkaren.

ADON InfoTech AB
Org. nr. 556712-5231
Gråbrödersgatan 8
211 21 Malmö

2



5. Överlåtelse
Näringsidkaren får ej överlåta detta avtal, rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan
skriftligt godkännande från ADON.

6. Uppsägning
6.1
Avtalet gäller en fast period i enlighet med den signerade digitala överenskommelsen. Avtalet
avslutas automatiskt efter periodens utgång och är bindande. Outnyttjade annonsvisningar
återbetalas ej efter avtalet avslutats.

6.2
ADON kan med omedelbar verkan säga upp avtalet om Näringsidkaren bryter mot avtalet, eller
visar att denne inte tänkte följa detta avtal. Detsamma gäller om Näringsidkaren visar sig
oförmögen att följa avtalsvillkoren.

7. Allmänna bestämmelser
7.1
Avtalet utgör den fullständiga överenskommelsen mellan ADON och Näringsidkaren.

7.2
ADON förbehåller sig rätten att göra skäliga och ändamålsenliga ändringar i avtalet.

7.3
Näringsidkaren är införstådd med att bedömning av förhållande mellan ADON och Näringsidkare
görs med grund i det senaste exemplaret av avtalet.

7.4
Näringsidkaren godkänner att ADON levererar meddelanden via e-post, vanlig post, eller på
ADONnews hemsida eller andra kanaler där ADON står som avsändare för att uppdatera
Näringsidkaren om tjänsten.

7.5
Näringsidkaren tillåter att ADON använder Näringsidkarens varumärke i egen marknadsföring.
Användningen skall då ske ändamålsenligt.

8. Tillämplig lag
Detta avtal regleras i enlighet med svensk lag. ADON och Näringsidkaren är överens om att svenska
domstolar har exklusiv behörighet att avgöra alla tvister baserade på detta avtal.
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9. Villkor för publicering
ADONnews är en plattform där Näringsidkaren kan tillhandahålla information, erbjudanden och
tävlingar till de anslutna sajternas läsare och syftar till att skapa ett värde för läsarna och
Näringsidkaren. Näringsidkaren har full frihet att bedöma med vilken information, vilken rabatt etc.
som har ett mervärde för de konsumenter som önskar komma i kontakt med, få information av eller
följa Näringsidkaren via de digitala sajterna. Näringsidkaren ansvarar själv för innehållet i
information, erbjudande m.m. som publiceras på anslutna sajter. ADON förbehåller sig dock rätten
att granska och ta bort innehåll som inte är förenligt med sajternas varumärke.

● Formuleringar som anses stötande eller bryter mot svensk lag kommer nekas.
● Ett erbjudande kommer att avvisas om det innehåller ett varumärke eller

upphovsrättsskyddat material som kunden ej får förfoga över.
● Det är strikt otillåtet att publicera explicita bilder av pornografisk natur, sprida rasistiska

budskap eller andra budskap som strider mot svensk marknadsföringslag.
● ADON förbehåller sig även rätten att avvisa erbjudanden som av någon anledning inte

stämmer överens med sajternas profil eller det avtal som gäller mellan sajterna och ADON.
ADON InfoTech AB, Gråbrödersgatan 8, 211 21 Malmö, Org nr: 556712-5231

10. Specifika villkor för annonsering i
tjänsten bidmate som utvecklats och
drivs av ADON InfoTech AB
När du använder eller har tillgång till tjänsten bidmate ska du inte:

● publicera, saluföra eller ladda upp innehåll eller föremål i felaktiga kategorier eller områden
på vår webbplats;

● bryta mot eller kringgå lagar, tredje mans rättigheter eller våra policys;
● sälja föremål som gör intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller på annat sätt göra

intrång i tredje mans upphovsrätt, varumärkesrätt eller annan immateriell rättighet;
● använda bidmate om du inte kan ingå bindande avtal (t ex om du är under 18 år), eller

tillfälligt eller permanent har stängts av från bidmate;
● underlåta att leverera föremål som du har sålt, om inte köparen underlåter att följa de villkor

som du angivit i annonsen eller om du inte kan kontakta köparen;
● manipulera ett föremåls pris eller andra användares annonser;
● publicera eller använda falskt, felaktigt, vilseledande eller kränkande innehåll eller uppgifter;
● skicka eller publicera skräppost, oönskade meddelanden, massmeddelanden, kedjebrev

eller pyramidspel;
● distribuera eller publicera virus eller annan teknik som kan skada ADON och bidmate, eller

bidmates användares intressen eller tillgångar;
● använda automatiserade metoder såsom skrapning, robotar eller spindlar för att få tillgång

till bidmate för något ändamål. Du ska inte heller kringgå våra skydd mot automatiserade
metoder, hindra eller störa hur våra tjänster fungerar eller lägga en orimligt stor last på vår
infrastruktur;
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● exportera eller återexportera någon av ADONs applikationer eller verktyg förutom i enlighet
med de exportkontrollregler som gäller för berörd jurisdiktion och i enlighet med de regler
och begränsningar som framgår på webbplatsen;

● kopiera, ändra eller tillgängliggöra (a) rättigheter eller innehåll hänförligt till våra tjänster
eller (b) bidmates verk, fotografier, bilder, varumärken, texter eller annat innehåll från ADON;

● kopiera, reproducera, ändra, bearbeta, översätta, överföra, allmänt tillgängliggöra eller
framföra något innehåll (med undantag för ditt eget innehåll) från bidmate, ADON-tjänster
eller tredje man, utan att i förväg inhämta uttryckligt skriftligt samtycke från ADON eller, i
tillämpliga fall, berörd tredje man;

● återförsälja eller vidarelicensiera någon av ADONs applikationer eller någon information
eller mjukvara som hör till sådana applikationer; eller

● utan samtycke samla in information om användare, t ex e-postadresser.

Missbruk av bidmate
Vi kan begränsa, stänga eller säga upp våra tjänster och användarkonton, begränsa eller förbjuda
tillgång till och din användning av bidmate, stoppa bud och ta bort annonser, fördröja eller ta bort
innehåll som finns på webbplatsen, ta bort särskilda statusuppdateringar som hör till ett konto,
minska eller ta bort rabatter och vidta tekniska samt rättsliga åtgärder för att hindra dig från att
använda bidmate om:

● vi anser att du orsakar problem eller risker för skadeståndsskyldighet;
● vi anser att sådana begränsningar kommer att öka säkerheten för bidmates användare eller

minska risken för att vi eller bidmates användare ådrar sig betalningsskyldighet;
● vi anser att du gör intrång i tredje mans rätt;
● vi anser att du agerar i strid med ändamålet med dessa villkor eller våra policys eller kränker

våra anställda eller användare;
● vi, trots våra rimliga ansträngningar, inte kan bekräfta information som du tillhandahåller till

oss; eller
● du inte betalar avgifterna för våra tjänster när de förfaller till betalning.

Denna bestämmelse ska inte begränsa andra påföljder som ADON har rätt till.

När en fråga uppstår som rör en köpare eller säljare kan vi, när vi tillämpar våra policys, ta hänsyn till
tidigare händelser och de särskilda omständigheterna i det aktuella fallet. Vi kan välja att ha
överseende med brott mot våra policys och agerar på det sätt som vi anser är mest lämpligt för
både säljare och köpare.

Villkor för annonsering
När du erbjuder en vara till försäljning accepterar du att följa våra regler för säljare och att:

● du är ansvarig för innehållet i annonsen och accepterar att annonsera i enlighet med våra
policys för förbjudna och otillåtna objekt eller annonsupplägg;

● din annons inte blir direkt sökbar via sökord eller kategori förrän efter upp till 24 timmar.
ADON garanterar inte att annonsen finns tillgänglig en viss tid;

● när och om din annons kommer upp i sökresultat på bidmate eller andra sajter kan bero på
faktorer såsom annonsformat, rubrik, budaktivitet, annonsbild, start- och sluttid, och valda
sajter;

● du godkänner de villkor som gäller för det betalningssätt som du väljer när du annonserar,
säljer och tar emot betalning för föremål som du säljer; och
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● vi har rätt att komma överens med tredje man som tillhandahåller betalningslösningar på
bidmate att de ska innehålla delar av den ersättning som de ska betala till dig från köpare
och att de ska använda sådan innehållen betalning för att betala direkt till ADON de avgifter
som du är skyldig oss.

● begränsningar kring vilka typer av tjänster och vilken funktionalitet du har möjlighet att
använda kan förekomma baserat på ditt användande av bidmate och andra ADON-tjänster.

Internationell försäljning
Det är lagligt att sälja vissa varor till andra länder. Säljare och köpare ansvarar för att följa alla lagar
och regler som gäller för internationell försäljning, köp och frakt av föremål.

Betalning
När du säljer ett föremål på bidmate behandlas detta av Stripe. Detta betalningssätt tillhandahålls
av betallösningsleverantören, som ADON samarbetar med och kan ändras från tid till annan. Om du
väljer att använda det betalningssätt som erbjuds på bidmate så kommer du att ingå ett separat
avtal med Stripe och godkänna de villkor som gäller för dem.

Om det uppstår frågor som gäller betalning så ska de hanteras av dig och Stripe enligt nämnda
villkor. ADON ansvarar inte för förseningar, fel, skador eller annat som har att göra med betalning
eller utebliven betalning av föremål som du säljer på bidmate.

ADON InfoTech AB
Org. nr. 556712-5231
Gråbrödersgatan 8
211 21 Malmö

6


