VILLKOR FÖR ANVÄNDARKONT
1 BAKGRUND
1.1 Dessa villkor utgör ett avtal mellan dig och Creditstar Sweden AB (“Creditstar”) och innehåller villkor för din
registrering och användning av ett användarkonto på www.creditstar.se (”Hemsidan”).

2 REGISTRERA ETT ANVÄNDARKONTO
2.1 För att erhålla ett användarkonto krävs det att du genomgår en registreringsprocess där du lämnar av oss
efterfrågad information. Registrering görs på Hemsidan. Du måste vara minst 18 år gammal för att få registrera ett
användarkonto och du måste lämna fullständig och korrekt information om dig själv. Du förbinder dig även att hålla
denna information uppdaterad.
2.2 När du har slutfört registreringsprocessen samt godkänt dessa villkor öppnar vi ett användarkonto åt dig som
registrerad användare hos oss och sänder dig ett användarnamn och lösenord. Med användarnamnet och lösenordet får
du tillgång till ditt användarkonto på Hemsidan.

3 DITT ANSVAR
3.1 Du ansvarar helt och hållet på egen hand för användningen av ditt användarkonto och för dess säkerhet. Du får inte
avslöja ditt lösenord för andra personer. Du utsätter ditt användarkonto för risker om du låter andra personer använda
det på ett otillbörligt sätt.
3.2 Du får inte använda användarkontot för olagliga syften eller på något sätt som kan skada, avaktivera, överbelasta
eller försämra våra servrar eller nätverk, eller störa någon annan parts användning och åtnjutande av tjänsterna. Vi
förbehåller oss rätten att vidta juridiska och tekniska åtgärder för att förhindra eventuella brott eller för att genomdriva
dessa villkor.
3.3 Du är ansvarig för att den angivna e-postadressen är riktig och att du löpande läser inkommande e-post. Om du
inte kan komma åt den registrerade e-postadressen ska du informera Creditstar omgående.

4 VÅRT ANSVAR GENTEMOT DIG
4.1 Användarkontot tillhandahålls ”i befintligt skick” utan några garantier av något som helst slag, uttryckliga eller
underförstådda, och du använder användarkontot helt och hållet på din egen risk.
4.2 Creditstar ansvarar inte för några förluster eller skador som inte skäligen kunde förutses av Creditstar när detta
avtal ingicks, och inte heller för eventuell förlust av data, vinst, intäkter, affärsmöjligheter eller förbrukade kostnader
som uppkommer till följd av din användning av (eller din oförmåga att kunna använda) användarkontot.
4.3 Creditstar ansvarar inte för eventuella fel eller förseningar i fullgörandet av våra skyldigheter enligt dessa villkor som
förorsakats av faktorer utanför vår skäliga kontroll.
4.4 Creditstar avsäger sig uttryckligen varje form av garanti, åtagande eller förpliktelse med avseende på att du kommer
att kunna nå eller använda användarkontot vid de tidpunkter och på de platser du väljer.

5 PERSONUPPGIFTER
5.1 Använaren accepterar Creditstars personuppgiftsavtal.

6 ÄNDRING AV DESSA TJÄNSTEVILLKOR

6.1 Vi förbehåller oss rätten att ändra dessa villkor sedan du underrättats och efter rimligt varsel. Vi lägger ut
meddelanden om sådana eventuella ändringar på Hemsidan. Du är skyldig att regelbundet läsa igenom dessa villkor
och eventuellt ytterligare villkor som läggs ut på Hemsidan.

7 MEDDELANDEN
7.1 Du samtycker till att vi i elektronisk form får skicka dig meddelanden avseende tjänsterna. Vi kan komma att
skicka dig elektroniska meddelanden (1) till den e-postadress du lämnade till oss vid registrering av konto, eller (2)
genom att lägga ut meddelandet på tillämplig på Hemsidan. Ett meddelande från oss betraktas såsom gällande två
dagar efter det att det skickats av oss.
7.2 Om du har en kommentar om eller ett klagomål på någon av tjänsterna ska du kontakta vår kundtjänst via
Hemsidan.

8 UPPSÄGNING
8.1 Om du bryter mot någon av bestämmelserna i detta avtal äger Creditstar rätt att säga upp avtalet med omedelbar
verkan samt avsluta ditt användarkonto.
8.2 Utöver vår rätt att säga upp avtalet enligt ovan så förbehåller vi oss dessutom rätten att, utan föregående
meddelande, avsluta ditt användarkonto om det har varit inaktivt i mer än [24 månader].

9 ÖVERLÅTELSE
9.1 Vi äger rätt att överlåta detta avtal när som helst utan föregående meddelande. Du har inte rätt att överlåta detta
avtal på någon annan person.

10 BESTÄMMELSES OGILTIGHET
10.1 Skulle någon bestämmelse i dessa villkor befinnas ogiltig ska detta inte innebära att villkoren i dess helhet är
ogiltiga, eller påverka eller inverka på den resterande giltigheten av återstoden av dessa villkor.

11 INGET AVSTÅENDE
11.1 Skulle du eller vi inte utöva någon rättighet eller gottgörelse baserad på dessa villkor ska denna underlåtenhet inte
tolkas såsom ett avstående från ifrågavarande rättighet eller gottgörelse, eller förhindra att den utövas vid ett senare
tillfälle.

12 BEHÖRIG DOMSTOL OCH GÄLLANDE LAG
12.1 Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras i allmän domstol och med tillämpning av svensk lag.

