
ALLMÄNNA VILLKOR  

− SurfNet, Oy Nyttab Ab − 

1. ALLMÄNT 
1.1 Dessa Allmänna villkor gäller mellan Oy Nyttab Ab ("SurfNet") och fysisk eller juridisk person ("Kund") som abonnerar på en eller flera av 
SurfNets tjänster ("Tjänst").  

 

1.2 SurfNet erbjuder från tid till annan olika typer av tjänster, såsom Internetuppkopplingar och olika tjänster för elektronisk kommunikation. 
SurfNets tjänsteutbud och Tjänsternas omfattning och funktioner anges på SurfNets hemsida på Internet, www.surfnet.fi ("Portalen"). För varje tjänst 

gäller, utöver dessa Allmänna villkor, även särskilda villkor för den aktuella Tjänsten ("Särskilda villkor"). Kunden gör vanligen sin beställning 

genom att fylla i ett särskilt beställningsformulär ("Avtalsformuläret"). Vid eventuella motstridigheter i avtalshandlingarna äger de företräde i 
följande ordning: 1. Avtalsformuläret 2. Särskilda villkor 3. Allmänna villkor.För tillfället i kraft varande Allmänna villkor och Särskilda villkor finns 

alltid att ta del av på Portalen. 

 
1.3 Avtal om abonnemang av Tjänst mellan SurfNet och Kund ("Avtal") skall anses ha träffats först när SurfNet mottagit och godkänt Kundens 

beställning samt bekräftat denna beställning åt Kunden. Avtalet utgörs av Avtalsformuläret, dessa Allmänna villkor och de Särskilda villkor som 

gäller för beställda Tjänster. 
 

1.4 SurfNet förbehåller sig rätten till kreditprövning i samband med Kundens beställning och att på saklig grund neka Kunden att ingå avtal. SurfNet 

får även begära att Kunden ställer säkerhet för sina skyldigheter gentemot SurfNet. 

 

1.5 Om Kund ej är myndig kräver SurfNet Kundens vårdnadshavares skriftliga medgivande före Avtal kan ingås. 

 

2. INKOPPLING AV TJÄNST OCH LEVERANSTID  
2.1 Tjänsten levereras som regel inom den leveranstid som uppgivits på Avtalsformuläret eller i de Särskilda villkoren. Om detta av en eller annan 

orsak inte är möjligt, meddelas Kunden om detta. Då Tjänsten är 
inkopplad meddelas kunden om detta. 

 
2.2 Tjänsten levereras till den adress som uppges i avtalsformuläret. 

 

2.3 Kunden svarar själv för all eventuell utrustning som krävs för utnyttjande av Tjänsten, om inte annat anges i de Särskilda Villkoren eller 
Avtalsformuläret.  

 

2.4 Om det krävs tillstånd från myndighet, fastighetsägare eller annan instans för att Kunden skall kunna utnyttja Tjänsten eller för att Tjänsten ska 
kunna installeras, äger SurfNet all rätt att kräva att Kunden skaffar sådant tillstånd på eget ansvar och egen bekostnad.  

 

3. TJÄNSTENS EGENSKAPER OCH SPECIFIKATION  
3.1 Tjänsten har den prestanda och de egenskaper som anges i Tjänstens Särskilda villkor samt Avtalsformuläret.  

 

4. SAMTYCKE TILL BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER  
4.1 SurfNet registrerar uppgifter om Kunden i sitt interna register vid Avtalets ingående. Kunden lämnar genom att teckna under Avtalet sitt 

samtycke till att SurfNet, oavsett media, får behandla personuppgifter knutna till Tjänsten för intern statistik, SurfNets marknadsföringsaktiviteter och 

fakturering. SurfNet har rätt att i samband med fakturering ge tredje part tillgång till kunduppgifter för detta syfte. 
 

4.2 SurfNet har också rätt att registrera övriga uppgifter om Kunden enligt personuppgiftslagen. 

 
4.3 SurfNet behandlar inte känsliga personuppgifter. Kunden har rätt att förbjuda att uppgifterna används för direktreklam, distansförsäljning och 

övrig direkt marknadsföring. Registret upprätthålls av Oy Nyttab Ab (Bangatan 10, 10600 Ekenäs). 

 

5. ÄNDRINGAR  
5.1 SurfNet förbehåller sig rätten att utan underrättelse till Kunden genomföra ändringar i Tjänsten som inte i väsentlig mån påverkar Tjänstens 

innehåll.  
 

5.2 Väsentliga ändringar av villkoren i detta Avtal eller ändringar som i väsentlig mån påverkar Tjänstens innehåll som görs av SurfNet träder i kraft 

och är bindande för Kunden 15 dagar efter att Kunden erhållit skriftligt meddelande härom. För det fall Kunden inte accepterar ändringar enligt denna 
punkt 5.2 äger Kunden rätt att säga upp Avtalet med verkan från det att ändringen träder i kraft. Om så inte sker skall Kunden anses ha 

accepterat ändringen. Om Avtalet sägs upp efter detta upphör Avtalet därmed enligt normal uppsägningstid. Oberoende av vad som sagts i denna 

punkt har SurfNet alltid rätt att genomföra ändringar (inklusive prisändringar) som följer av lag, förordning eller myndighetsbeslut.  

 

5.3 OmKunden vill göra tillägg eller förändringar i Tjänstens omfattning skall SurfNet skriftligen meddelas härom. Tillägg eller förändringar i 

Tjänstens omfattning kan även avtalas genom att Kunden kontaktar kundsupport och uppger sina kunduppgifter. Eventuella ändringar i Tjänsten på 
begäran av Kunden kräver att SurfNet godkänt ändringen. De flesta tillägg eller förändringar i Tjänsten kräver att det mellan Kunden och SurfNet 

görs ett nytt avtal. Ändring skall anses överenskommen först efter att Kunden undertecknat det nya avtalet. 

 
5.4 Ändringav avgifter för Tjänsten träder i kraft och är bindande för Kunden 15 dagar efter att Kunden erhållit skriftligt meddelande härom av 

SurfNet. För det fall SurfNet genomför en ändring av avgifter för Tjänsten 

och Kunden inte accepterar ändringen, äger Kunden rätt att säga upp Avtalet med verkan från den tidpunkt som ändringen träder i kraft. Om så inte 
sker skall Kunden anses ha accepterat ändringen. 

 

5.5 Gällande avtalsvillkor finns tillgängliga på Portalen, och det är på Kundens ansvar att ta del av dessa. 



6. TJÄNSTENS ANVÄNDNING  

6.1 Kunden ansvarar ensam i förhållande till SurfNet för aktiviteter som vidtas av denne och dem som Kunden ger möjlighet att använda Tjänsten. 

Om Kunden får kännedom om att sådan annan person bryter mot  
bestämmelserna i Avtalet, är Kunden skyldig att omedelbart vidta rättelse samt informera SurfNet om överträdelsen. 

 

6.2 Kund är skyldig att iaktta gällande lagar, regler, SurfNets anvisningar och allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användning 
av Tjänst. Kunden får inte använda Tjänst på sådant sätt att SurfNet eller 

annan drabbas av olägenhet eller skada. Om Kund får kännedom om att Tjänst används i strid med ovanstående, skall Kunden se till att sådan 

användning omedelbart upphör samt informera SurfNet om överträdelsen. 
 

6.3 Kunden får inte bereda eller försöka bereda sig otillbörlig åtkomst till anslutna nät eller dataresurser, såväl SurfNets som annans, eller obehörigen 

ta del av, använda, förstöra,  
förvanska eller vidarebefordra information från nämnda källor.  

 

6.4 Såvida inte annat anges särskilt i Avtalet, ska Kunden ersätta SurfNet den skada som Kund, eller annan för vilken Kund ansvarar, uppsåtligen 
eller av oaktsamhet orsakar SurfNet.  

 

6.5 Om SurfNet på skälig grund misstänker brott, förberedelse eller försök till brott, överträdelse av SurfNets anvisningar, gällande avtal och/eller 
allmänt accepterade moraliska och etiska värderingar, har SurfNet rätt att  

utan föregående meddelande, antingen fysiskt i servrar eller annan utrustning hos SurfNet, dess underleverantörer eller partners, eller via 

nätverkskoppling, bereda sig tillgång till uppgifter eller information av vilket slag 
som helst hos Kunden som lagras, behandlas eller distribueras med användning av Tjänst. SurfNets rätt omfattar även befogenhet att utan 

ersättningsskyldighet förhindra vidare spridning och/eller radera sådana uppgifter 

hos Kunden som innehas av denne eller används på ett otillåtet sätt.  
 

7. AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR  
7.1 Kunden skall till SurfNet erlägga avgifter i enlighet med gällande prislistor som hittas på Portalen eller alternativt enligt det som uppgjorts i 
Avtalet, om sådant specificerats skilt. 

 

7.2 Betalningsskyldighet för Tjänst uppkommer från den dag Tjänst har installerats. 
 

7.3 Debitering sker om inget annat angetts i Avtalet i förskott var tredje månad mot faktura. Fakturan bör betalas senast på i fakturan uppvisad 

förfallodag. 
 

7.4 Betalning skall ske till det bankkonto som anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när pengarna kommit in på kontot. 

 
7.5 Vid försenad betalning utgår lagstadgade avgifter samt dröjsmålsränta enligt lag till dess full betalning erlagts.  

 

7.6 Kunden skall skriftligen meddela SurfNet vid ändring av faktureringsadress. 
 

7.7 Idet fall att Kunden inte betalar fakturan äger SurfNet rätt att stänga Tjänsten med omedelbar verkan. För en stängd anslutning uppbärs en 
öppningsavgift enligt ikraftvarande prislista. 

 

7.8 Uppsägning av Tjänst kan inte genomföras genom att lämna en räkning obetald. 
 

8. REKLAMATION  
8.1 Eventuella reklamationer bör göras inom åtta (8) dagar från fakturadatum. 
 

9. ERSÄTTNINGSSKYLDIGHET  
9.1 SurfNet skall, med de begränsningar som följer av punkterna 10.3 och 11, erlägga Kunden en ersättning motsvarande verkliga kostnader för skada 
som uppkommer som en följd av SurfNets vårdslöshet. 

 

9.2 Kunden skall, med de begränsningar som följer av punkt 11, erlägga SurfNet en ersättning motsvarande verkliga kostnader för skada som 
uppkommer som en följd av Kundens vårdslöshet. 

 

 

10. FEL ELLER BRIST  

 

10.1 Tjänsten skall normalt vara i drift 24 timmar om dygnet, sju dagar i veckan med följande begränsningar. SurfNet garanterar inte att Tjänsten är 
fri från mindre fel och avbrott och Kunden är medveten om att sådana fel och avbrott kan förekomma i Tjänsten. SurfNet skall övervaka att Tjänsten 

fungerar och håller den kapacitet och de egenskaper som beskrivs i Tjänstens Särskilda villkor. SurfNet skall påbörja reparation av eventuella 

kvalitetsbrister, driftstörningar eller avbrott snarast möjligt enligt följande: SurfNet äger rätt att åtgärda fel och brister som anges i denna punkt på det 
sätt som SurfNet anser är lämpligt, inklusive att anskaffa överföringskapacitet eller andra tjänster från tredje part. SurfNet äger alltid rätt att tillfälligt 

stänga av Tjänsten för service och uppgraderingar, varvid detta i möjligaste mån skall göras under lågtrafiktid. Kunden skall i möjligaste mån 

informeras om kommande service och uppgraderingar av Tjänsten i de fall sådana åtgärder medför avbrott i driften.  
 

10.2 SurfNet har inget ansvar för fel eller driftstörningar som inträffar i eller orsakas av tredje parts nätverk, kablar eller ändutrustning eller annan 

utrustning som inte ägs eller tillhandahålls av SurfNet samt av andra händelser utanför SurfNets kontroll. Ifall SurfNet efter felanmälan åtgärdar ett 
fel som beror på Kunden eller något förhållande på dennes sida är Kunden skyldig att ersätta SurfNet för utfört arbete enligt SurfNets då gällande 

prislista.  



 

11. ANSVARSBEGRÄNSNINGAR  
 
11.1 Ingen av parterna är skyldig att ersätta motparten för indirekta skador eller utebliven vinst.  

 

11.2 Skada till följd av avbruten kommunikation eller förlorad, förvrängd eller på annat sätt påverkat kommunikationsinnehåll (såväl data som annan 
information) ersättes inte i något fall. SurfNet svarar ej heller för olägenhet, skada eller förlust, som orsakats genom avbrott eller annan felaktighet i 

Tjänsten eller genom oriktigt expedierad, utebliven eller försenad överföring av data, bild, text eller ljud eller av annan störning av sådan överföring.  

 
11.3 SurfNet ansvarar ej för intrång och skador som tillfogas Kunden av tredje part. SurfNet har inte något ansvar för den information som överförs 

genom Tjänsten. Det åligger Kunden själv att vidtaga sådana skyddsåtgärder mot oönskad data eller information som Kunden må finna lämpligt. 

SurfNet lämnar inte heller några garantier eller utfästelser vad gäller skydd mot avlyssning eller annan åtkomst av information av tredje part.  
 

11.4 SurfNets sammanlagda ansvar för skada enligt Avtalet är under alla förhållanden begränsat till ett belopp motsvarande två månatliga 

abonnemangsavgifter per år.  
 

11.5 Part skall inte i något fall bära ansvar för händelser utanför parts kontroll och som part skäligen inte kunde ha förutsett eller skäligen kunde ha 

undvikit, såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, strömavbrott, hårt väder, arbetskonflikt (oavsett om den 
omfattar SurfNet personal eller ej) eller handling eller underlåtenhet från myndigheters sida eller handling eller underlåtenhet från någon som part 

enligt Avtalet inte uttryckligen åtagit sig ansvar för.  

 

12. AVTALSTID  
 

12.1 Avtalet gäller från den dag det godkänts av SurfNet enligt punkt 1.3 ovan och gäller tills vidare. Avtalet eller viss Tjänst kan sägas upp till 
upphörande vid det månadsskifte som inträffar närmast efter tre månader från uppsägningen, om inget annat anges i Särskilda villkor för Tjänsten. 

Tjänsten bör betalas även under uppsägningstiden. SurfNet är ej skyldig att återbetala installationsavgift eller andra redan erlagda avgifter när Avtalet 

sägs upp.  
 

12.2 Uppsägning av Avtalet eller av en viss Tjänst ska ske skriftligen genom brev, faxmeddelande eller på sätt som nämns under punkt 16, förutsatt 

att SurfNet med säkerhet kan identifiera avsändaren. SurfNet bekräftar alltid en uppsägning.  
 

12.3 Avtalet bör alltid sägas upp att Kunden själv och inte av konsult, representant från annat företag eller annan motsvarande person.  

 
12.4 Vid uppsägning av Avtalet skall Kunden returnera all eventuell utrustning som ägs av SurfNet och som Kunden innehar eller använder sig av. 

Giltig uppsägning från Kundens sida anses inte ha skett förrän Kunden returnerat all SurfNets utrustning.  

 

13. FÖRTIDA UPPSÄGNING  
 

13.1 Part äger rätt säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra parten begår ett väsentligt avtalsbrott och har underlåtit att vidtaga 
rättelse efter skriftlig anmodan om detta. Om detta sker av SurfNet under gällande abonnemangsperiod är Kunden inte befriad från 

betalningsskyldighet under avstängningsperioden.  
 

13.2 Part äger rätt säga upp detta Avtal till omedelbart upphörande om den andra parten försätts i konkurs, upptar ackordsförhandling eller 

företagsrekonstruktion, träder i likvidation, eller av annan anledning kan antas ha kommit på obestånd.  
 

13.3 Ifall en allvarlig driftstörning uppkommer som omöjliggör tillhandahållande av Tjänsten till Kunden i enlighet med Avtalet, och denna 

driftstörning inte åtgärdats inom skälig tid från det att Kunden anmält driftstörningen med en beskrivning av denna till SurfNet äger Kunden rätt att 
omedelbart säga upp detta Avtal.  

 

14. FRÅNKOPPLING  
 

14.1 SurfNet förbehåller sig rätten att stänga av Tjänsten i de fall misstanke om brott, uppenbart missbruk eller brott mot Avtalet för Tjänsten 

föreligger. SurfNet bör kunna uppvisa bevis om missbruk eller brott om Tjänsten stängs.  
 

14.2 Flyttning av tjänsten. Vid flyttning av tjänsten till annan adress än den som uppges i avtalet uppbärs ny installationsavgift enligt den i 

kraftvarande prislistan.  

 

15. ÖVERLÅTELSE  
 
15.1 Kunden äger ej rätt att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet utan att först erhållit SurfNet skriftliga samtycke.  

 

15.2 Kunden äger ej rätt att utan SurfNets skriftliga samtycke upplåta tillgång till Tjänsten eller vidareförsälja eller vidareupplåta Tjänsten.  
 

15.3 SurfNet äger rätt att överlåta samtliga rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till annat bolag inom samma koncern som SurfNet eller med 

vilket SurfNet står i ägar- eller intressegemenskap samt att överlåta eller pantsätta rätten till betalning utan att inhämta Kundens samtycke härtill.  
 

15.4 Kund får inte "frysa" abonnemang av Tjänst, dvs inte stänga av det under en viss tid.  

 
15.5 Vid dödsfall kan företrädare för dödsboet mot företeende av bestyrkt kopia av dödsfallsintyg säga upp Avtalet till upphörande vid det 

månadsskifte som inträffar närmast efter dagen för dödsfallet. Redan betalda avgifter återbetalas ej.  



 

16. MEDDELANDEN  
 
16.1 Alla meddelanden som skickas enligt dessa Villkor skall skickas med bud, post eller fax till de adresser som anges på Portalen och i den 

beställningsbekräftelse som SurfNet skickar till Kunden då tjänsten beställts.  

 
16.2 I de fall att Tjänsten innehåller en eller flera e-postadresser anses denna/dessa vara giltigt medel för att kontakta Kunden.  

 

16.3 Med reservation för vad som följer av vid var tid gällande indispositiv lagstiftning, är parterna överens om att meddelanden mellan parterna i så 
stor utsträckning som möjligt skall ske genom användande av e-post samt att meddelanden som avsänds från de adresser som avses i punkterna 16.1 

och 16.2 skall anses utgöra bindande viljeförklaringar från den avsändande parten.  

 
16.4 E-postmeddelande till/från de adresser som avses i 16.1 och 16.2, skall anses ha nått mottagande part på sjunde dagen efter avsändandet. 

Detsamma gäller brev som avsänts till den av motparten senast uppgivna adressen för aktuell typ av meddelande.  

 

17. TILLÄMPAD LAG OCH TVIST  
 

17.1 Avtalet regleras av finsk lag. Tvist mellan SurfNet och Kund skall parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Om parterna 
inte kan enas ska tvisten avgöras av allmän domstol med Raseborgs tingsrätt som instans.  

 

18. ÖVRIGT  
18.1 Dessaavtalsvillkor träder i kraft 1.11.2004 och ersätter tidigare Allmänna villkor.  
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