Allmänna villkor för Sedis
Marknadsrapporter
Allmänt
Genom att Prenumeranten tecknar en prenumeration på någon av Sedis
Marknadsrapporter (gemensamt benämnda ”Rapporten”) och betalar och tar emot
Rapporten accepterar Prenumeranten Sedis vid var tid gällande allmänna villkor.
Ett bindande avtal mellan Prenumeranten och Sedis uppstår vid den tidpunkt då
Sedis lämnat en orderbekräftelse. En sådan orderbekräftelse skickas till
Prenumeranten senast 24 timmar efter att Prenumerantens beställning mottagits av
Sedis.
1. Avtalstid
Beroende på Prenumerantens val av prenumerationsform kommer avtalstiden att
variera. I dagsläget finns endast valet årsprenumeration, se punkt 4 nedan för mer
information.
2. Priser
Information om priser för Sedis tjänster och prenumerationserbjudanden finns på
Sedis hemsida. Alla priser anges i svenska kronor (SEK), exklusive moms. Sedis
förbehåller sig rätten att ändra priserna vid omständigheter, som Sedis inte råder
över, såsom valutaförändringar eller ändrad moms.
3. Distribution och rättigheter
Marknadsrapporterna distribueras digitalt i .pfd format och skickas till Kunden via epost. Den digitala produkten får endast användas för privat bruk, dvs. endast för bruk
inom Kundens egen organisation. Kunden får inte vidarebefordra eller på annat sätt
gör Rapporten tillgänglig för någon utanför den egna organisationen.
4. Årsprenumeration
Årsprenumeration innebär att Prenumeranten får tillgång till Rapporterna under en
inledande tid av ett (1) år, vilken automatiskt förlängs med samma period om
Prenumeranten inte säger upp prenumerationen senast en (1) månad innan
prenumerationens upphörande. Utebliven betalning gäller inte som uppsägning.
5. Betalning och betalningsvillkor
Prenumeration betalas i förskott. Betalning ska ske senast på i fakturan angiven
betalningsdag.
Sedis äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid utebliven betalning dröjsmålsränta
från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av åtta (8)
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procentenheter. Sedis har även rätt att debitera påminnelseavgift och begära
ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för fordrans indrivning.
Återbetalning sker inte om prenumeration sägs upp i förtid.
6. Uppsägning
Sedis har rätt att säga upp prenumeration med 30 dagars uppsägningstid.
Om Prenumeranten vill säga upp sin årsprenumeration ska Prenumeranten göra det
senaste trettio (30) dagar innan innevarande avtalsperiod.
När Sedis mottagit Prenumerantens meddelande om uppsägning kommer en
bekräftelse skickas till Prenumeranten med besked om när prenumerationen upphör.
7. Skydd av personuppgifter
Sedis kommer att behandla personuppgifter i syfte att fullfölja åtaganden gentemot
Prenumeranterna, för att kunna tillhandahålla den service som Prenumeranten
förväntar sig, samt som underlag för statistik och produktutveckling. De
personuppgifter som kan komma att behandlas är framför allt sådana som namn,
adress, personnummer, telefonnummer och e-postadress. Sedis behandlar
personuppgifterna under den tid som Prenumeranten prenumererar på Rapporten
och under sådan tidsperiod därefter som är förenlig med lag.
I samband med att Prenumeranten tecknar prenumeration godkänner
Prenumeranten dessa allmänna villkor och samtycker Prenumeranten till att Sedis
lagrar och använder Prenumerantens personuppgifter såsom beskrivits ovan.
Enligt Personuppgiftslagen har Prenumeranten rätt att en gång om året få
information om vilka personuppgifter Sedis har och hur dessa används. Begäran ska
göras skriftligen. Prenumeranten har även rätt att skriftligen begära rättelse av
felaktiga personuppgifter och att återkalla lämnade samtycken.
8. Reservationer
Sedis reserverar sig för eventuella skrivfel och felaktigt angivna priser på hemsidan
och ändringar i priser till följd av stora prisavvikelser från leverantörer samt andra fel
som ligger utanför Sedis kontroll.
9. Force Majeure
Händelse som krig, naturkatastrof, stridsåtgärder på arbetsmarknaden,
myndighetsbeslut och jämförbara händelser utanför Sedis kontroll, vilka inte skäligen
kunnat förutses och som påverkar ingångna avtal samt utfästelser från Sedis sida
och som gör att Sedis inte kan hålla nämnda avtal/utfästelse, ska befria Sedis från
Sedis förpliktelser att fullgöra nämnda avtal.
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