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Avtal för Abooking.com 
 
 
Uppdaterad 22 november 2012 
Träder i kraft 17 december 2012 

Tack för att du väljer Abooking.com! 

Det här är ett avtal mellan dig och Abooking.com som beskriver din rätt att använda Abooking.com 
och dess relaterade tjänster. Av tydlighetsskäl har vi formulerat en del villkor i avtalet som frågor och 
svar. Du bör gå igenom hela avtalet eftersom alla villkor är viktiga, och de skapar tillsammans ett 
juridiskt bindande avtal som du är bunden av när du en gång har godkänt det. Dessutom finns 
dokument och principer som vi länkar till i detta avtal, och vi uppmanar dig att läsa även dem. 

1. Avtalets omfattning, godkännande och ändringar 
1.1. Vilka tjänster gäller detta avtal för? Detta avtal skall tillämpas på Abooking.com samt alla de 
tjänster som finns tillgängliga i Abooking.com.  

1.2. Vilka villkor måste jag följa när jag använder Tjänsterna? Vårt mål är att skapa en tryggare och 
säkrare miljö och därför kräver vi att användarna, när de använder Tjänsterna, följer dessa villkor, vilka 
finns beskrivna i detta avtal genom denna referens ("avtalet"). Du får inte använda Tjänsterna på 
sådant sätt att du inkräktar på tredje parts rättigheter, inklusive, men inte begränsat till, avsiktlig skada 
på juridisk eller fysisk person. 

1.3. Hur godkänner jag avtalet? Genom att ge dig möjlighet att prenumerera och/eller beställa 
tjänsterna får du ett erbjudande från Abooking.com. Du måste godkänna villkoren genom att aktivt 
bekräfta dem innan din registrering i Abooking.com ger dig access till systemet. Tjänsterna, och 
villkoren utgör ett giltigt avtal mellan dig och Abooking.com. Genom att använda eller öppna 
Tjänsterna eller genom att godkänna villkoren där alternativet är tillgängligt för dig i 
användargränssnittet, bekräftar du att du samtycker till att följa avtalet utan ändring från din sida. Om 
du inte accepterar villkoren får du inte använda Abooking.com eller några av de tjänster som finns 
tillgängliga i systemet. 

1.4. Kan Abooking.com ändra villkoren efter att jag har godkänt dem? Ja. Vi informerar dig om vi 
tänker ändra avtalet. Vi har rätt att ändra villkoren i detta avtal om (i) tillämplig lagstiftning kräver det, 
t.ex. på grund av ändrad lagstiftning, (ii) det är nödvändigt på grund av anvisning och/eller föreskrift 
som bygger på tillämpbar lagstiftning, (iii) förhållandet mellan tjänst och motprestation (t.ex. 
ekonomisk ersättning) har rubbats, (iv) det är nödvändigt av tekniska skäl, (v) det är nödvändigt för att 
underlätta driften av tjänsten eller (vi) villkoren ändras till din fördel. Vi kommer att informera dig 
innan den avsedda ändringen träder i kraft, antingen via användargränssnittet, ett e-postmeddelande 
eller på annat lämpligt sätt. Vi kommer att ge dig möjlighet att avsluta Tjänsterna inom minst 30 dagar 
innan ändringen träder i kraft. Om du inte avbryter Tjänsterna inom den angivna perioden samtycker 
du i och med detta till ändringen i detta avtal. Vi kommer också att uttryckligen påpeka detta när du 
informeras om den avsedda ändringen i detta avtal. 
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1.5. Vilka slags ändringar kan jag förvänta mig i Abooking.com? Vi arbetar fortlöpande på att 
förbättra Abooking.com så att dess funktionalitet förbättras och uppdateras, införa nya funktioner eller 
anpassa Abooking.com, och vi kan när som helst ändra Abooking.com eller ta bort funktioner. Du kan 
när som helst säga upp användandet av Abooking.com avsett vilken roll du har, t.ex. Objektsägare, 
Gäst, Återförsäljare (Affiliator/Agent) eller Annonsör, detta skall dock ske på ett sätt så att tredje part 
undviks att påverkas.  

2. Abooking.com-konto & Tjänsten 
2.1. Vad är ett Abooking.com-konto? Att registrera ett konto på Abooking.com är kostnadsfritt. Du 
behöver ett Abooking.com-konto för att komma åt Abooking.com. Du kan utan ett Abooking.com 
konto söka efter objekt att hyra, du kan läsa den publika informationen men för att komma ut de 
avancerade tjänsterna krävs det att du registrerat ett Abooking.com konto. Dvs. för att kunna hyra ut 
ett objekt, för att kunna hyra ett objekt, för att kunna annonsera, för att kunna deltaga i vårt 
förmånliga återförsäljarprogram krävs registrering.  

När du skapar ett Abooking.com-konto måste du ange namn och e-postadress. Abooking.com skickar 
därefter ett mejl till den definierade e-postadressen med en länk som du uppmanas att klicka på för 
att kunna fullfölja din registrering. När du klickar på länken öppnas Abooking.com registreringssida 
och du kan fortsätta din registrering. När din registrering är klar så kräver Abooking.com att du 
accepterar dessa regler för att kunna spara din registrering. Om du inte accepterar villkoren får du inte 
använda Abooking.com eller dess tjänster. När du väljer att acceptera villkoren sparas din registrering 
och en bekräftelse skickas till e-postadressen med ett lösenord som du måste använda vid nästa 
inloggning. Du kan när du vill ändra ditt lösenord. Lösenordet krypteras, detta innebär att det inte är 
möjligt att läsa eller återskapa ett lösenord av Abooking.com. Om lösenordet glömts bort kan du välja 
"Glömt Lösenord" och ett nytt tillfälligt lösenord skickas till kontots definierade e-postadress. 

Du är förpliktig att uppge sanningsenliga, aktuella och fullständiga uppgifter vid registrering.  

 Du ansvarar för att hålla din kontoinformation och ditt lösenord hemligt. Abooking.com tjänster är 
webbaserd och du kan normalt sett komma åt ditt konto från alla datorer som har anslutning till 
Internet.  

Du kan när som helst avsluta ditt Abooking-konto oavsett vilken roll du har, t.ex. Objektsägare, Gäst, 
Återförsäljare (Affiliator/Agent) eller Annonsör, detta skall dock ske på ett sätt så att tredje part inte 
påverkas. Om du är objektsägare och publicerar ditt objekt via Abooking.com så innebär detta att om 
ditt objekt har en hyresgäst inbokad så skall denna inte drabbas av att du avslutar ditt konto på 
Abooking.com. Tänk på att det är du som objektsägare som har ett ansvar gentemot gästen, därför 
krävs en viss framförhållning om du vill avsluta kontot.  

Det är kostnadsfritt att registrera sig och sitt objekt på Abooking.com. Det finns en procent baserad 
bokningsavgift som Abooking.com fakturerar objektsägaren för förmedlingen av bokningstjänsten 
samt användandet av de administrativa verktygen. De senaste uppgifterna avseende avgifter finns 
publicerade på Abooking.com. 

Abooking.com förbehåller sig rätten att utan förvarning stänga av användare eller objekt som inte 
anses vara förenliga med Abooking.com villkor eller vår uppfattning om moral och etik. Dessa 
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användare kan då ej längre använda sina Abooking.com konto för att logga in, inte heller är dessa 
objekt publicerade på Abooking.com. 

2.2. Vad händer om jag inte kan komma åt mitt Abooking.com-konto? Om du har glömt ditt 
lösenord eller av annan anledning inte kan komma åt ditt Abooking.com-konto kan du låta 
Abooking.com generera ett nytt löseord genom att välja "Glömt Lösenord". Ett nytt tillfälligt lösenord 
skickas då till kontots definierade e-postadress. Genom att generera ett nytt lösenord bekräftar du 
igen din acceptans av villkoren. 

2.3 Användarverifiering. Användarverifiering på Internet är inte lätt och det är en utmaning att 
bekräfta identiteten för varje konto. Genom registrering accepterar individen som registrerar ett konto 
villkoren. Abooking.com kan därför inte ta ansvar för att en person är den som denna utger sig för att 
vara. Vi rekommenderar dig att kommunicera direkt med en gäst eller objektsägare genom de verktyg 
som finns tillgängliga på Abooking.com 

Både objektsägaren och gästen förpliktigar sig att identifiera sig, samt att kontrollera sin avtalspartners 
identitet.  

2.4. Obehörig användning. Du är skyldig att utan dröjsmål rapportera om det finns misstanke om 
obehörig användning av ditt konto 

2.5 Tjänsten. Abooking.com ger dig som registrerad objektsägare möjligheten att publicera ditt 
objekt på Abooking.com samt erbjuda denna för uthyrning mot avgift samt gästerna att hitta och boka 
objekten. Abooking.com har inga egna objekt. Abooking.com förmedlar endast tjänsten mellan 
objektsägaren och gästen. Abooking.com ger även objektsägaren verktyg för att administrera sitt 
objekt samt gästen möjlighet att boka och få tillgång till nödvändig information för att kunna betala 
sin bokning. Abooking.com ställer även en marknadsplats till användarnas förfogande där värdar och 
gäster kan kontakta varandra. Abooking.com har inget övrigt ansvar, detta gäller även för 
säkerställande att objektbeskrivningen motsvarar verkligheten eller att gäster erlägger betalning enligt 
föreskrivna förhållanden. 

Vi är inte inblandade i själva transaktionen mellan besökare och medlemmar, även om vi 
tillhandahåller verktyg, t.ex. direktbokning, vilket gör det möjligt för en besökare att utföra en 
transaktion för att hyra en viss bostad direkt från medlemmen som representerar denna bostad. Därför 
är kvalitet, säkerhet och laglighet för de utannonserade bostäderna, sanningen eller korrektheten i 
annonserna (inklusive innehållet däri, eller annan bostad eller gästboksrecension), möjlighet för 
medlemmar att hyra semesterbostäder eller besökares möjlighet att betala för semesterbostäder helt 
och hållet användarnas ansvar. 

Abooking.com erbjuder dig ett meddelandesystem inom ramen för plattformen, med hjälp av vilken 
du kan kommunicera med objektsägare eller gäst för att exempelvis klargöra sådant som är oklart 
inför en bokningsförfrågan utan att de faktiska kontaktuppgifterna utbyts. 

Abooking.com ger dig som objektsägaren möjlighet att skapa en priskatalog innehållande "allmänt 
pris" eller ”säsongspris” för olika tidsperioder samt att ange och debitera ytterligare avgifter såsom 
exempelvis rengöring och avgift för sängkläder mm. Det är du som Objektsägare som ansvarar för att 
din prissättning är korrekt. Abooking.com har inget ansvar när det gäller det pris som ditt objekt har. 
Vi rekommenderar att du säkerställer att priset är korrekt när du gjort en uppdatering. 
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3. Innehåll 
3.1. Vem äger det innehåll jag tillför Abooking.com? I innehåll ingår all data och information du 
överför och lagrar på Abooking.com, t.ex. information, dokument, fotografier, videor, musik, e-
postmeddelanden och snabbmeddelanden ("innehåll"). Vi hävdar vi inte äganderätt till det innehåll 
som du tillför Abooking.com. Ditt innehåll förblir ditt och du ansvarar för det. Vi kontrollerar inte, 
verifierar inte, betalar inte för eller ger inte vårt uttryckliga stöd för innehåll som du och andra 
personer gör tillgängligt på Abooking.com.  

Abooking.com förbehåller sig rätten att fritt utan kostnader eller avgifter kunna använda sig av 
innehåll i vår marknadsföring. Vi kommer ej att lämna eller saluföra något innehåll till tredje part. 

Abooking.com förbehåller sig rätten att utan förvarning radera objekt som inte anses vara förenliga 
med Abooking.com villkor eller vår uppfattning om moral och etik. Dessa objekt är då ej längre 
publicerade på Abooking.com 

3.2. Vilka kan komma åt min information relaterad till objektet? Du som objektsägare har från 
första stund kontroll över ditt eget innehåll och kan när som helst uppdatera detta. Ingen annan 
förutom Abooking.com administration kan komma åt och editera ditt innehåll. Abooking.com kan 
komma åt ditt innehåll för att stödja dig om behov finns eller för att hantera olämpligt innehåll.  

När du som objektsägare väljer att publicerat ditt objekt har alla som använder Abooking.com tillgång 
att se informationen relaterad till ditt objekt. För att kunna boka ett objekt måste gästen vara 
registrerad. Abooking publicerar objektet i samma stund som du objektsägare väljer att publicera och 
har accepterat villkoren.  

Om du inte vill att andra skall ha möjlighet att se informationen om ditt objekt, bör du inte använda 
Abooking.com för att marknadsföra ditt objekt.  

Om du använder eller delar innehåll på Abooking.com på ett sätt som kränker andras upphovsrätt, 
varumärken, andra immateriella rättigheter eller rätten till integritet bryter du mot detta avtal. Du 
garanterar och intygar att du under löptiden för detta avtal har (och kommer att ha) alla nödvändiga 
rättigheter till det innehåll som du överför till och publicerar på Abooking.com och att användningen 
av innehållet, som avses i denna paragraf, inte bryter mot någon lag eller tredje mans rättigheter. 

3.3. Vilka kan komma åt min information relaterad till min registrering? Informationen som du 
angett vid din registrering hanteras säkert av Abooking.com. Information som krävs av objektsägare 
för att kunna överföra bokningsavgifter t.ex. Bankkonto relaterad information, post-giro, bank-giro 
eller annan betalningsinformation är endast synlig för gästen i samband med att bokningen bekräftats 
av gästen. Abooking.com Administration har access till denna information. 

3.4. Vad gör Abooking.com med mitt innehåll? När du överför ditt innehåll till Abooking.com 
godkänner du att det kan användas, ändras, anpassas, sparas, reproduceras, distribueras och visas i 
den omfattning som krävs för att skydda dig och för att tillhandahålla, skydda och 
förbättra Abooking.com produkter och tjänster. Vi kan till exempel ibland använda automatiserade 
metoder för att dra ut information från e-post, chattar eller foton för att identifiera och skydda mot 
skräppost och skadlig kod, eller för att förbättra tjänsterna med nya funktioner så att det blir enklare 
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att använda dem. När ditt innehåll bearbetas vidtar Abooking.com åtgärder för att skydda din 
integritet. Inget innehåll säljs eller överförs till annan part. 

3.5. Vilket slags innehåll är inte tillåtet? Innehåll som bryter mot detta avtal vilket inbegriper 
nationell lagstiftning är inte tillåtet på Abooking.com. Abooking.com förbehåller sig rätten att granska 
innehåll i syfte att upprätthålla detta avtal. Abooking.com kan blockera eller på annat sätt hindra e-
postmeddelanden, snabbmeddelanden eller annan typ av kommunikation till eller från Abooking.com 
som en del av våra ansträngningar att skydda Abooking.com eller våra användare eller på annat sätt 
upprätthålla villkoren i detta avtal. 

3.6. Kan vi ta bort innehåll från Abooking.com? Ja. Vi förbehåller oss rätten att när som helst avvisa 
innehåll eller radera det från Tjänsterna om vi tror att det bryter mot tillämpbar lag eller detta avtal 
eller om det överskrider begränsningarna för lagring eller filstorlek. Vi har rätt att vägra att publicera 
innehåll och kan radera innehåll oavsett anledning. Om det innehåll du lagrar på Abooking.com är 
lagligt och överensstämmer med detta avtal, skyddas av upphovsrätten och du har behörighet att 
använda innehållet, ger vi dig möjlighet att hämta innehållet. Detta gäller inte om innehållet har tagits 
bort från våra servrar. 

4. Avslutning av tjänster 
4.1. Vad händer om jag inte följer dessa villkor? Om du bryter mot avtalet kan vi utan förvarning 
vidtaga lämpliga åtgärder vilka kan omfatta en varning eller avstängning av ditt konto. Om du efter en 
varning fortsätter bryta mot relevant åliggande efter att du har mottagit ett meddelande där du 
uppmanas att sluta bryta mot det inom lämplig och rimlig tidsram, kan vi vidta åtgärd mot dig 
inklusive (utan begränsning) ta bort ditt innehåll från Abooking.com, tills vidare stänga av din åtkomst 
till Abooking.com, be dig att avstå från vissa aktiviteter, avsluta dina tjänster och/eller hänskjuta sådan 
åtgärd till lämplig instans. Denna åtgärd påverkar inte Abooking.com ytterligare juridiska rättigheter 
att omedelbart säga upp avtalet av goda skäl. Detta inkluderar om du bryter mot en väsentlig 
förpliktelse i detta avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det 
här avtalet skall uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta avtal och att 
användarna i allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i 
detta avtal. Borttagningen av innehåll och uppsägning av Abooking.com medför radering av data. Data 
kommer att raderas och vara oåterkalleligt. 

4.2. Finns det andra sätt som jag kan förlora åtkomst till Tjänsterna på? Ja, det kan finnas orsaker 
till varför Abooking.com kan upphöra att tillhandahålla delar av tjänsterna, inklusive (utan 
begränsning) att det inte längre är möjligt för oss att tillhandahålla dem, tekniska framsteg, kunds 
feedback som anger att en ändring behövs eller externa problem uppstår, vilket gör det oklokt eller 
opraktiskt att fortsätta. I sådana fall raderas dina data permanent från den delen av 
Abooking.com. Abooking.com ersätter inte dig på något sätt om Abooking.com inte är tillgängligt och 
att ditt objekt därmed inte är tillgängligt för bokning 

4.3. Hur avslutar jag Tjänsterna? Du kan när som helst och utan orsak säga upp användandet av 
Abooking.com. Du kan göra detta genom att logga in på Abooking.com och följa instruktionerna för 
att inaktivera ditt konto, du kan när som helst återigen aktivera ditt konto och fortsätta att 
marknadsföra ditt objekt och att genomföra bokningar.  
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Observera emellertid att medan innehållet som du har raderat eller som är kopplat till ett inaktiverat 
konto, kanske inte är åtkomligt för dig kan det fortfarande finnas kvar i vårt system, dock ej publicerat 

4.4. Vad händer om mina tjänster avslutas eller sägs upp? Om dina tjänster avslutas eller sägs upp 
(av dig eller oss) upphör omedelbart din rätt att använda Abooking.com.  

5. Sekretess 
5.1. Samlar Abooking.com in min personliga information? Din integritet är viktig för oss. Vi 
använder information som du publicerat för att hantera och tillhandahålla tjänsterna på Abooking.com.  

5.2. 5.2. Använder Tjänsterna cookies? Ja, Tjänsterna använder cookies. En cookie är en liten textfil 
som av en webbserver placeras på en enhet, såsom din pc, telefon eller annan enhet där du besöker 
vår webbplats med tillhörande tjänster. Cookies innehåller endast ett id-nummer som bara kan läsas av 
en webbserver i den domän som utfärdade cookien. Vi använder cookies av olika skäl, inklusive lagring 
av dina inställningar, personifiering av innehåll för dig och analys av hur personer använder våra 
tjänster, så att vi kan förbättra dem. Genom att använda Tjänsterna godkänner du att vi placerar 
Cookies på din enhet i den utsträckning som tillåts enligt dina anpassade inställningar. Vi vill 
dock understryka att ingen personlig information sparas i Cookies. 

5.3. Publicerar Abooking.com min personliga information utanför Abooking.com? Du samtycker 
till och godkänner uttryckligen att Abooking.com kan komma åt information om dig som är kopplad 
till din användning av Abooking.com, inklusive (utan begränsning) din personliga information och ditt 
innehåll. Abooking.com publicerar ingen personlig information på den publika sidan. Däremot framgår 
betalningsinformation och annan relaterad information för att gäst skall kunna genomföra betalning. 
Denna information är inte tillgänglig förrän gästen bekräftat bokningen. 

Vi kan vara tvingade att lämna information avseende innehåll på Abooking.com 
när Abooking.com anser att det är nödvändigt för att: (a) följa tillämplig lagstiftning eller 
myndighetsbeslut, (b) verkställa detta avtal eller skydda Abooking.com och dess kunders rättigheter 
eller egendom eller (c) hjälpa till att förhindra förlust av människoliv eller att någon skadas fysiskt. 

5.4. Hur följer Abooking.com myndighetsbeslut? Likt andra leverantörer av Internettjänster 
är Abooking.com föremål för lagliga krav och förfrågningar från rättsvårdande myndigheter (t.ex. 
domstolar, polismyndighet), andra statliga myndigheter och privata tvistande parter när det gäller 
innehåll som finns lagrad i vårt nätverk. Informationen kan ha samband med ett föregivet brott eller 
civilrättsligt ärende och begärs vanligen ut i enlighet med nationell eller lokal normala juridisk process 
där aktiviteten inträffade. Abooking.com kan vara förpliktigat att lyda begäran om din information eller 
ditt innehåll som en del av sådan undersökning eller rättsliga åtgärd. 

6. Tjänsters avbrott och säkerhetskopiering 

Vi bemödar oss att hålla i Abooking.com i drift, men alla onlinetjänster services drabbas då och 
då av störningar och driftavbrott. Du bör regelbundet säkerhetskopiera det innehåll som du 
lagrar på tjänsterna.  
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7. Programvara 
7.3. Finns det något jag inte kan göra med Abooking.com? Ja. Förutom övriga begränsningar i 
detta avtal, får du inte: (1) kringgå eller förbise några tekniska skyddsåtgärder i eller i förhållande till 
Abooking.com, eller demontera, dekompilera eller bakåtkompilera någon funktion eller annan aspekt 
av Abooking.com som ingår i eller är åtkomstbar via Abooking.com, utom och bara i den utsträckning 
som upphovsrätten uttryckligen medger, (2) separera komponenter hos Abooking.com för användning 
på olika enheter, (3) publicera, kopiera, hyra ut, leasa eller låna ut Abooking.com eller (4) överföra 
Abooking.com eller någon rättighet angående Abooking.com, utom då det uttryckligen medges av 
detta avtal. Du får inte använda Abooking.com på något obehörigt sätt, som kan störa någon annans 
användning av dem eller åtkomst till en tjänst, ett konto eller ett nätverk. Du får inte aktivera åtkomst 
till Abooking.com med obehöriga produkter från tredje man. 

7.4. Hur uppdateras programvaran? Abooking.com uppdateras genom att vi lanserar en uppdaterad 
version av Abooking.com. Du som användare får omedelbart tillgång till den senaste versionen när du 
ansluter till Abooking.com. Alla uppdateringar sker utan kostnad för våra användare. 

8. Om du är objektsägare på Abooking.com gäller följande villkor 
för dig: 
8.1. Förmedlingsavgift. Abooking.com tar en procentuell förmedlingsavgift som baseras på 
bokningsvärdet exklusive tilläggstjänster. När gästen har betalt reservationsavgift skickar 
Abooking.com automatiskt en faktura till dig som skall betalas enligt angiven information.  

I vissa fall när objektsägaren är ansluten till automatiska betalningstjänster så som PayPal kan 
förmedlingsavgiften dras automatiskt från reservationsavgiften. En kvittens skickas då till objektägaren. 

8.2. Betalningsinformation. För att en gäst skall kunna betala reservationsavgift samt hyra ombeds 
du att ange en betalningsmetod när du registrerar ditt objekt på Abooking.com. Du kan när som helst 
uppdatera denna information på Abooking.com. Du samtycker till att alltid hålla 
betalningsinformationen aktuell. Dessutom godkänner du att Abooking.com tillåts använda all 
uppdaterad information angående din betalningsmetod och information för att informera gäster som 
konfirmerat sin bokning. Du äger själv ansvar att säkerställa att denna information är uppdaterad.  

8.3. Onlinefaktura och fel. Vi kommer att förse dig som objektsägare med en onlinefaktura via e-post 
för förmedlingsavgiften , dessutom är informationen tillgänglig via Abooking.com Messagecentre där 
du kan se och skriva ut fakturan. Du är förpliktigad att regelbundet kontrollera onlinefakturan minst en 
gång i månaden. Det är den enda fakturan vi tillhandahåller. Du ansvarar för att skriva ut och spara 
en kopia av varje onlinefaktura och att bevara sådan kopia för egen räkning. Eventuella fel i 
fakturan rättas omedelbart efter anmodan varvid en beräkning av det korrekta beloppet sker. Du 
måste meddela oss inom 120 dagar efter att ett uppenbart fel uppstod. Om du inte meddelar oss inom 
denna tid friskriver du oss från allt skadeståndsansvar och krav på ersättning av förlust på grund av 
ringa vårdslöshet, vidare kan du i sådant fall inte kräva att vi rättar till felet eller återbetalar något av 
eventuell avgift för tjänsten. I alla andra fall då Abooking.com har upptäckt ett debiteringsfel 
informerar vi dig och vidtar åtgärder för att korrigera felet så snart det rimligen är möjligt. 
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8.4. Ångerrättsperiod & Avbokning. Du som gäst kan ångra din bokning utan kostnader om detta är 
gjort inom 5 dagar dvs. innan reservationsavgiften är betald. Därefter kan du avboka men observera 
att reservationsavgiften icke återbetalas. 45 dagar innan hyrestillfället är du ålagd att betala 
hyreskostnaden. Om du avbokar efter det att hyreskostnaden ålagts är det objektsägarens ansvar att 
återbetala hela hyreskostnaden till gästen. Totalkostnaden för boendet är Reservationsavgift (20%) + 
Hyreskostnaden (80%), vid avbokning efter det att hyreskostnaden erlagts skall således objektsägaren 
återbetala hela hyreskostnaden. 

8.5. Prisändringar. Om objektsägaren uppdaterar prislistan på ett objekt påverkar detta inte de 
gäster, som har booket tidigare. Bokning som sker efter ägaren uppdaterat prislistan påverkas av 
förändringen 

8.6. Försenad betalning. Du måste betala för de skäliga kostnader som vi får i samband med 
inkassering av belopp, inklusive arvoden för juridiska ombud och andra juridiska kostnader som lagar 
och andra författningar medger. Vi kan stänga eller säga upp dina tjänster om du inte har betalat 
beloppet i sin helhet inom rimlig tid efter att vi har skickat en påminnelse – med hot om att stänga av 
och/eller säga upp Abooking.com-kontot. Du kan undvika stängning eller uppsägning om du betalar 
nödvändigt belopp inom den rimliga tid som anges i påminnelsen. Utebliven betalning kan leda till att 
du förlorar åtkomst till ditt Abooking.com-konto. 

8.7. Utbetalning till dig. Detta gäller främst Affiliators & Agenter. Du som Affiliator och/eller Agent 
har registrerat dig via vårt återförsäljarprogram med nödvändig information. Utbetalning till dig kan 
ske efter det att vi är skyldiga dig minst 25€. Utbetalningen måste initieras av dig och godkännas av 
Abooking.com. Utbetalning kan tidigast ske 30 dagar efter det att vi mottagit information om att 
gästen inbetalt sin reservationsavgift. Du ansvarar för alla skatter och avgifter du kan bli skyldig att 
betala på grund av betalningen till dig. Om du felaktigt tar emot en betalning som du inte har rätt 
till kan vi återkalla denna betalning eller begära en återbetalning av beloppet, och du samtycker 
till att samarbeta med oss. 

8.8. Internetåtkomsttjänster och andra avgifter. Abooking.com kräver tillgång till Internet. Du 
ansvara själv full ut för åtkomst till Internet och du ansvarar för betalning av de avgifter som debiteras 
av din Internetleverantör. Även om du får tillgång till Tjänsterna genom trådlösa enheter (t.ex. 
mobiltelefoner och handdatorer) kan din leverantör för de trådlösa nätet debitera avgifter för 
meddelanden, webbsurfning och andra tjänster som krävs för användning av sändningstid och 
trådlösa datatjänster. Kontrollera med din leverantör om det finns några sådana avgifter som kan gälla 
dig. Du är ensam ansvarig för alla kostnader som kan uppstå i samband med åtkomst till Tjänsterna via 
någon trådlös eller annan tjänst för kommunikation. 

9 Vid fall av misstänkta bedrägerier 
9.1. Bedrägerier. Om det förekommer en välgrundad misstanke om att gäst och objektsägare hemligt 
samverkar till Abooking.com nackdel genom att upprätta gemensamma avtal om nyttjande av boende 
utanför Abooking.com, eller om övriga misstankar om straffbara handlingar enligt strafflagen 
föreligger kan Abooking.com stänga av användarna från Abooking.com. Abooking.com förbehåller sig 
rätten att anmäla välgrundade misstankar om brott till polisen eller till åklagaren, då sådana misstankar 
föreligger mot en misstänkt brottsling. 
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10. VI LÄMNAR INGA YTTERLIGARE GARANTIER 
Vi tillhandahåller tjänsterna "i befintligt skick" "med alla fel" och "som tillgängliga". Vi 
garanterar inte att informationen som finns tillgänglig på plattformen är korrekt och aktuell. Du 
accepterar att datorsystem och system för telekommunikation inte är felfria och att plattformen 
ibland kan ligga nere. vi garanterar inte att tjänsten kommer att fungera utan avbrott, 
punktligt, säkert eller felfritt. vi och våra koncernbolag, återförsäljare, distributörer och säljare 
lämnar inga andra uttryckliga garantier. Du har alla garantier enligt lag, men vi ger inga andra 
garantier. Vi friskriver oss från alla underförstådda garantier, inklusive de som gäller allmän 
lämplighet, lämplighet för ett särskilt ändamål, fackmannamässigt utförande och frånvaro av 
intrång i tredje mans rättigheter. 

11. Ansvarsbegränsning 
11.1. Abooking.com ansvarar inte för något innehåll, inklusive länkar till tredje mans 
webbplatser och aktiviteter som tillhandahålls av användare. Sådant innehåll och sådana 
aktiviteter kan varken tillskrivas Abooking.com eller representera Abooking.com åsikt. 

11.2. Abooking.com skall bara vara ansvarigt för ringa vårdslöshet från Abooking.com sida, dess 
ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud vid brott mot väsentliga förpliktelser i detta 
avtal. Väsentliga förpliktelser gäller alla åtaganden som måste uppfyllas för att det här avtalet skall 
uppfyllas på rätt sätt. Detta gör det möjligt att uppfylla målen för detta avtal och att användarna i 
allmänhet kan anta att dessa förpliktelser uppfylls i enlighet med avsikten och innehållet i detta avtal. 

11.3. Abooking.com, dess ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud skall inte vara 
ansvariga för någon oförutsebar skada, avvikande skada och/eller ekonomisk förlust med 
hänsyn till någon indirekt skada, inklusive förlust av förtjänst, såvida inte Abooking.com, dess 
ställföreträdare och/eller dess juridiska ombud åtminstone har agerat med grov vårdslöshet. 

11.4. Allt föreskrivet strikt ansvar för Abooking.com, inklusive, utan begränsning, ansvar under 
produktansvarslagen och föreskrivet ansvar för brott mot garanti, skall förbli opåverkat av 
ansvarsbegränsningen. Detsamma skall gälla ansvar för Abooking.com, dess ställföreträdare och/eller 
dess juridiska ombud i händelse av vårdslöshet som orsakar skada på enskild persons liv, kropp eller 
hälsa. 

11.5. Friskrivning. Vi garanterar att webbplatsen kommer att genomgå lämpligt underhåll med 
avsikten att uppfylla våra tekniska specifikationer för webbplatsen, men vi kan inte garantera att 
webbplatsen kommer att uppfylla dina behov, inklusive (utan begränsning) tillgänglighet eller 
hastighet för webbplatsen eller några av dess funktioner eller material, kommunikation via eller 
relaterad till webbplatsen, eller någon transaktion med andra användare. Förutom enligt det som 
uttryckligen fastställts i dessa villkor utesluts alla representationer, garantier, förutsättningar och andra 
villkor avseende webbplatsen eller dess material, oavsett om informationen givits uttryckligt eller 
underförstått (enligt common law, lagstiftning, kollateralt eller på annat sätt) härmed, förutom i fall 
som rör bedrägeri eller falsk representation från vår sida, eller där sådan uteslutning inte tillåts enligt 
lag. Vi garanterar inte att webbplatsens funktioner eller annat material eller innehåll på webbplatsen 
kommer att vara oavbruten eller felfri, att fel kommer att korrigeras eller att webbsidan eller servern  



 

Abooking.com  www.abooking.com  Org.nr. 889 614 382  
Øvre Torggaten 3  info@abooking.com   Bank: Handelsbanken  
N‐3256 Larvik  0047 90020791   Swift/Bic: HANDNOKK  
Norway  0046 (0)76 2007717  IBAN: 9491.05.07200 

som gör den tillgänglig är fri från virus eller andra skadliga komponenter, men vi vidtar rimliga 
åtgärder för att undvika att vi själva introducerar virus eller andra skadliga komponenter på 
webbplatsen. 

Du bekräftar att alla överföringar till och från denna webbplats inte är konfidentiella och att dina 
kommunikationer kan läsas och sparas av andra. 

11.6. Frikännande. I händelse av tvist med en eller flera användare (inklusive, utan begränsning, tvist 
mellan användare angående transaktioner eller material som tillhandahållits av användaren) samtycker 
du härmed till att frikänna Abooking.com från allt ansvar, alla anspråk och kostnader som uppstår i 
anslutning till denna tvist. 

11.7. Ansvarsfrihet. Du går med på att hålla alla medlemmar av Abooking.com skadeslösa mot alla 
ansvarsskyldigheter, anspråk eller kostnader (inklusive rimliga rättsliga ersättningar) som kan uppstå 
på grund av eller i anslutning till (a) överträdelse av dessa villkor av dig eller via en maskin som du 
använder för att få åtkomst till Abooking.com; (b) situationer där något av ditt tillhandahållna material 
överträder någon annan persons upphovsrätt; eller (c) någon transaktion avseende hyrbostad som du 
är part i, eller som har ingåtts i samband med den här Abooking.com. 

Om något anspråk riktas mot oss som du håller oss skadeslösa för enligt dessa villkor, så (a) kommer vi 
att ha rätt till att hantera försvar och uppgörelse, men (b) vi kommer att föra rimlig redovisning av 
representationer som du riktar mot oss avseende sådant försvar och uppgörelse. 

12. Abooking.com-avtalspart 
12.1 . Webbplatsen ägs av Abooking AS med organistionsnummer 889 614 382, Övre Torvgate 3, 3256 
Larvik, Norway. Tel +47 95 00 66 77, e-mail: info@abooking.com. Abooking AS företräds av John 
Wintherbo.  

Avseende jurisdiktion för alla tvister som uppstår på grund av, eller som har ett samband med detta 
avtal skall detta handläggas med domstolen i Larvik. 

13. Webbplatser från tredje man 
Du kan eventuellt få åtkomst till webbplatser som tillhör tredje man via tjänster som inte kontrolleras 
eller publiceras av Abooking.com. Abooking.com ansvarar inte för webbplatser eller tjänster från tredje 
man eller det innehåll som är tillgängligt via dem. Du är själv helt och hållet ansvarig för dina 
mellanhavanden med tredje man (inklusive annonsörer). Din användning av tredje mans webbplatser 
eller tjänster kan omfattas av tredje mans villkor. 
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14. Överlåtelse och överföring 
Vi har rätt att när som helst överföra, överlåta eller på annat sätt avyttra våra rättigheter och 
skyldigheter enligt detta avtal, helt eller delvis och utan att meddela dig, så länge sådan överlåtelse 
inte är till ditt förfång. 

15. Meddelanden 
Det här avtalet är elektroniskt. Vi har rätt att i elektronisk form skicka dig information om 
Abooking.com, annan information och information som lagen kräver att vi tillhandahåller. Vi har rätt 
att tillhandahålla dig obligatorisk information per e-post till den adress du angav när du registrerade 
dig på Abooking.com som vi anger. Vi rekommenderar att du kontrollerar och bibehåller den e-
postadress som du uppgav. Om du inte samtycker till ta emot meddelanden elektroniskt måste du 
sluta att använda Abooking.com. 

16. Tolkning av avtal 
Detta är det fullständiga avtalet mellan dig och Abooking.com för din användning av Abooking.com. 
Det ersätter alla tidigare avtal mellan dig och Abooking.com avseende din användning av 
Abooking.com. Avtalets avsnittsrubriker är endast till som referenser och har ingen juridisk verkan. 
Separata eller ytterligare villkor kan tillämpas när du använder eller betalar för andra Abooking.com-
tjänster än de som regleras av detta avtal. Alla delar av detta avtal skall tillämpas i den utsträckning 
som medges av tillämplig lagstiftning. Om en domstol finner att vi inte kan hävda någon del av detta 
avtal, kan vi ersätta den delen med villkor som i så hög grad som möjligt överensstämmer med syftet 
med den del som vi inte kan hävda. Resten av detta avtal ändras inte. 

17. Inga utomstående förmånstagare 
Detta avtal gäller enbart mellan dig och oss. Det gäller inte någon annan person, med undantag av 
tillåtna efterträdare och förvärvare av avtalet. 

18. Support 
Information om kundsupport för Abooking.com finns tillgängligt på Abboking.com 

MEDDELANDEN 
Underrättelse om och förfarande för att framställa yrkanden om intrång i upphovsrätt 

(copyright). Meddelande om påstått upphovsrättsintrång skickas till Abooking.coms utnämnda 

ombud.  

Information om copyright och varumärken. Allt innehåll i tjänsterna är upphovsrättsskyddat © 2012 
och tillhör Abooking.com med ensamrätt. Vi eller våra leverantörer innehar äganderätten, 
upphovsrätten och andra immateriella rättigheter i Abooking.com och dess 
innehåll. Abooking.com och namnen, logotyperna och ikonerna för alla Abooking.com produkter, 
programvaror och tjänster kan vara antingen varumärken eller registrerade varumärken som 
tillhör Abooking.com Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas i detta avtal är förbehållna. 
Finansiellt meddelande. Abooking.com är inte börsnoterat och är endast en förmedlingstjänst mellan 
objektägare och gäster. 


