Användarvillkor för Team Together
Introduktion
Dessa användarvillkor som tillhandahålls till dig av Team Together AB
(organisationsnummer 559175-6118) (”vi”, ”oss”). Ditt användande (“kontaktperson”
“team”) Tjänsterna på [Teamtogether.se] (”Hemsidan”) styrs av dessa användarvillkor. För
det fall du inte accepterar dessa användarvillkor, vänligen använd inte Tjänsterna som
tillhandahålls på denna Hemsida.

Information om tjänsten
Tjänsten är baserad på affiliate-marknadsföring.(“Tjänsterna”) Affiliatemarknadsföring är en
prestationsbaserad form av digital marknadsföring där en annonsör belönar publicister som
skickar besökare och kunder till deras webbplats eller ehandel.
Tjänsten, den digitala plattformen, innebär att privatpersoner konsumerar varor och tjänster
online från anslutna butiker, vilka finns angivna på teamtogether.se. Privatpersonen får då
välja ett team den vill stötta, som i sin tur får en återbäring av köpet privatpersonen gjort.
Teamet har en kontaktperson som representerar gruppen och godkänt vårt avtal om att
syftet med den digitala plattformen är att intjäningen ska användas vid finansiering av ett
gemensamt mål som t.ex. träningsläger eller klassresa. Intjänade pengar ska inte tillfalla
enskilda medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska tillfalla samtliga medlemmar inom
gruppen och intäkterna ska oavkortat användas till att uppfylla gruppens gemensamma mål.
Detta är möjligt för att vi får återbäring på varje köp som görs genom Teamtogether.se. 80%
av denna provision går till teamet och 20% till Team Together. Hur mycket återbäring ett
team får från varje ansluten butik utläses på varje specifik butikssida på TeamTogether.se
och återbäringen kan antingen vara i procentform eller som fast ersättning. Notera att ett köp
sker som vanligt mellan kunden och den aktuella butiken. Från tid till annan kan de olika
butikerna ändra sin ersättning upp eller ned. Vi gör allt vi kan för att all information på
TeamTogether.se är aktuell men tar inget ansvar för ej uppdaterad information
Återbäring kan endast ges ifall den som vill köpa från en ansluten butik, använt sig av länken
som är kopplad till teamet den vill stötta, utan att ha gått in på en hemsida däremellan.
För att registrera sig som kontaktperson måste personen i fråga vara minst 16 år
gammal

Användarnamn och lösenord
För att registrera ett team måste du skapa ett användarkonto och logga in på ditt
användarkonto på TeamTogether.se. Instruktioner om hur du skapar ett användarkonto finns
på Hemsidan. Du kan välja ett användarnamn och ett lösenord för att logga in på ditt

användarkonto på TeamTogether.se. Om du väljer att skapa ett nytt användarkonto får det
användarnamn och lösenord som du väljer inte vara: skadligt, kränkande, rasistiskt, etniskt
eller sexuellt stötande, ärekränkande, intrångsgörande i någon immateriell rättighet eller
inkräktande i någons integritet. Vi har rätt att ändra ditt användarnamn och/eller lösenord om
dessa, enligt vår mening, bryter mot dessa användarvillkor.
När du skapar ett användarkonto kommer du ombes att delge viss information om dig själv
så som: ditt namn, e-post-adress, och ditt telefonnummer. Informationen kommer att
användas för att tillhandahålla Tjänsterna till dig.
När du skapar ett användarkonto på Hemsidan åtar du dig att iaktta dessa användarvillkor.
Du samtycker också till vår behandling av dina personuppgifter, vilken görs i enlighet med
vår personuppgiftspolicy www.teamtogether.se/documents/ttprivacypolicy.pdf
Ditt användarkonto är personligt och du får inte överlåta ditt konto till någon tredje part. Du är
ansvarig för att skydda dina inloggningsuppgifter från åtkomst för obehöriga, samt att du inte
kommer delge (uppsåtligen eller av vårdslöshet) dina inloggningsuppgifter till någon tredje
part eller annars låta någon tredje part använda ditt användarkonto eller din tillgång till
Tjänsterna. Om du har anledning att tro att någon tredje part har fått tillgång till Tjänsterna
ska du omedelbart meddela oss. Vi har rätt, men inte skyldighet, att stänga av tillgången till
ditt användarkonto på Hemsidan om vi har anledning att tro att någon tredje part har fått
otillåten tillgång till ditt användarkonto. Vänligen notera att vi har rätt att avsluta ditt
användarkonto om det varit inaktivt under en period av 365 på varandra följande dagar. Då
kommer alla pengar som finns på konton gå till Team Together AB.

Återbäring
När ett köp är genomfört och vi spårat det till teamet som privatpersonen ville stötta hamnar
återbäringen på teamets konto. Köpet räknas som genomfört efter det att betalningen skett
och i vissa fall efter det att utcheckning skett. Pengarna kan hämtas ut tidigast 60 dagar efter
att köpet gjorts. Om transaktionen av någon anledning bedöms som avbruten (t ex retur av
vara, köpet hävs mm) kommer den att bli avvisad.

Utbetalning av återbäring medges om beloppet är 50 kronor eller mer.

Uppförandekod

Du kan ladda upp en personlig hälsning (”Användarmaterial”) på Hemsidan. Du är ansvarig
för allt Användarmaterial som du laddar upp på Hemsidan.
Du accepterar och garanterar att du inte kommer publicera, offentliggöra, överföra,
distribuera eller ladda upp material på Hemsidan och/eller till Tjänsterna som:
(a)
är oriktigt, vilseledande, osant eller inkorrekt,
(b)
främjar eller uppmuntrar illegal aktivitet,
(c)
är rasistiskt eller etniskt kränkande och/eller utgör agitation mot en minoritet (så som
en nationell eller etnisk grupp),
(d)
utgör ärekränkning, innehåller pornografi eller är på annat sätt sexuellt kränkande,

(e)
utgör angrepp på sexuell läggning eller religion eller är diskriminerande på annat
sätt, eller
(f)
på något sätt är skadligt, kränkande, stötande eller illegalt eller som gör intrång i
tredje parts rättighet (inklusive men ej begränsat till upphovsrätt och varumärken).
Du accepterar och garanterar att du inte kommer, och inte kommer tillåta någon tredje part
att:
(a)
använda Hemsidan och/eller Tjänsterna för att överföra eller ladda upp filer eller
annat innehåll som innehåller virus, trojaner, korrumperad data, skadlig programvara och
andra program som kan skada datorer och annan egendom,
(b)
använda Hemsidan och/eller Tjänsterna för att förtala, trakassera, diskriminera eller
hota en annan person eller på annat sätt kränka en annan persons rättigheter,
(c)
distribuera eller reproducera hela eller delar av Hemsidan och/eller Tjänsterna,
(d)
ändra, ta isär eller dekompilera någon del av Hemsidan och/eller Tjänsterna, om
detta inte uttryckligen tillåts enligt tvingande lagstiftning,
(e)
använda programvara som läser data från Hemsidan och/eller Tjänsterna
automatiskt,
(f)
använda Hemsidan och/eller Tjänsterna för att begära eller uppmuntra annan
användare att bryta mot bestämmelse i dessa användarvillkor,
(g)
missbruka Hemsidan och/eller Tjänsterna eller använda dessa för något otillåtet eller
obehörigt ändamål (vilket inkluderar befordring av datorvirus genom Hemsidan eller
användande av Hemsidan och/eller Tjänsterna på ett sätt som kränker eller gör intrång i
annans rättighet).
Tjänsterna kan tillåta dig att skicka meddelanden till andra användare. Du är ansvarig för
samtliga meddelanden som du sänder vid användande av Tjänsterna och du garanterar att
du inte kommer skicka meddelanden i strid med dessa användarvillkor, och inte trakassera
eller hota andra användare.
Om du erhåller meddelanden eller fotografier som du tror utgör en överträdelse av dessa
användarvillkor, eller annars tror att Hemsidan och/eller Tjänsterna används för illegala
ändamål eller för ändamål som inte är i enlighet med dessa användarvillkor, vänligen
kontakta oss på [support@teamtogether.se]. Vi förbehåller oss rätten att omedelbart ta bort
innehåll på Hemsidan som vi, efter eget gottfinnande, bedömer inte är i enlighet med dessa
användarvillkor eller policies som publicerats på Hemsidan eller som på annat sätt är
skadligt för oss eller våra användare.

Immateriella rättigheter

Innehåll
Du förstår och accepterar att Hemsidan och Tjänsterna innehåller material tillhandahållet av
oss och tredje parter och att sådant material kan innehålla immateriella rättigheter.

Du samtycker till att respektera samtliga immateriella rättigheter, inklusive men inte
begränsat till upphovsrätt, varumärke och firmanamn (oaktat om det registrerats eller ej)
innefattat eller uppvisat på Hemsidan eller som du fått tillgång till i samband med Tjänsterna.
Du får enbart använda innehållet på Hemsidan för ditt eget användande av Tjänsterna och
du får inte använda innehållet på Hemsidan i strid med tillämplig lagstiftning eller dessa
användarvillkor. Du får använda sådant innehåll enbart för ändamålet att använda
Tjänsterna.
Du erhåller ingen annan licens att använda ovan nämnda immateriella rättigheter utom vad
som uttryckligen anges i dessa användarvillkor.
Du förstår och accepterar att innehåll som publiceras på Hemsidan kan tillhöra tredje parter,
samt att vi inte har kontroll över sådant innehåll. Därför förstår och accepterar du att vi inte
ska hållas ansvariga för sådant innehåll som tillhandahålls av tredje part och visas upp eller
finns tillgängligt på Hemsidan eller Tjänsterna.
Användarmaterial
Vid användande av Tjänsterna har du möjlighet att ladda upp Användarmaterial på
Hemsidan. Äganderätt till allt användarmaterial tillhör dig, eller den tredje part som har
ägandeskap av sådant Användarmaterial.
Du ger oss härmed en världsomspännande, icke-exklusiv, vederlagsfri och överlåtbar rätt att
lagra, publicera, distribuera, streama, överföra, spela upp, koda om, kopiera, presentera,
visa upp och annars använda Användarmaterialet för att tillhandahålla och marknadsföra
Hemsidan och Tjänsterna.
Du garanterar att du har samtliga nödvändiga rättigheter för att visa upp och ladda upp
Användarmaterial, att använda Användarmaterialet på alla övriga sätt och att bevilja oss
licens till Användarmaterialet enligt ovan. För det fall något Användarmaterial gör intrång i
tredje parts immateriella rättighet samtycker du till att omedelbart ta bort samtliga
intrångsgörande delar av Användarmaterialet och hålla oss skadeslösa för samtliga skador,
kostnader och utlägg vi ådragit oss som resultat av sådant intrång.
Om vi blir medvetna om, eller har anledning att misstänka, att Användarmaterialet gör
intrång i tredje parts immateriella rättigheter har vi rätt, men inte en skyldighet, att ta bort allt
sådant Användarmaterial från Hemsidan och kan komma att stänga av tillgången till ditt
användarkonto temporärt eller permanent.

Cookies
Genom att besöka Teamtogether.se godkänner du användandet av s.k. cookies, d.v.s.
information som lagras permanent på din enhet för tillhandahållandet av Tjänsten och för att
teamtogether.se ska fungera som avsett. Utan cookies fungerar inte Tjänsten då vi är
beroende av cookies för att spåra dina köp som görs genom teamtogether.se och därmed
ge teamet återbäring.

Länkar till externa webbplatser
Teamtogether.se har ingen kontroll över länkade externa webbplatser och tar inget ansvar
för material som förekommer på dem. Vi kan inte ge en garanti att länkarna som
tillhandahålls på vår sida fungerar då vi inte kan kontrollera tillgänglighet på butiker eller

annat som kan påverka länkarna. Meddela oss gärna om du anser att en länk på vår sida
leder till en webbplats med stötande material eller en icke-fungerande sida.

Ansvarsbegränsning
Hemsidan och Tjänsterna tillhandahålls i befintligt skick utan garantier av något slag och din
användning av Tjänsterna är enbart ditt ansvar. Vi lämnar inte några garantier, direkta,
underförstådda eller på annat sätt, rörande tillgängligheten, kvalitén, dugligheten för något
särskilt syfte, lämpligheten eller riktigheten av Hemsidan eller Tjänsterna. Vi rekommenderar
att du inte förlitar dig på riktigheten av Tjänsterna och frånsäger oss uttryckligen allt ansvar
för funktionaliteten av Tjänsterna.
Det kan förekomma situationer då Tjänsterna inte kommer att vara tillgängliga, inklusive men
inte begränsat till, underhåll och omständigheter utanför vår kontroll, för vilka vi aldrig
ansvarar.

Behandling av personuppgifter
Vi behandlar personuppgifter som vi erhåller i samband med användandet av Tjänsterna.
Personuppgifterna behandlas i enlighet med vår personuppgiftspolicy
www.teamtogether.se/documents/privacypolicy.pdf

Skadeslöshet och ansvarsbegränsning
Du är ansvarig gentemot oss för all skada som åsamkas oss, eller tredje part, på grund av
ditt brott mot dessa användarvillkor, inklusive men ej begränsat till, missbruk av Hemsidan
och/eller Tjänsterna. Vidare så accepterar du att hålla oss skadeslösa i relation till samtliga
krav, kostnader (inklusive rimliga legala kostnader), skador, utlägg, skadestånd och förluster
som vi åsamkats på något sätt i relation till dina brott mot dessa användarvillkor.
I den utsträckning som tillåts under tvingande lagstiftning ansvarar vi inte gentemot dig eller
någon tredje part för någon direkt, indirekt eller någon annan skada av något slag inklusive,
men ej begränsat till, utebliven vinst, inkomstförlust, minskad omsättning, avbrott i
verksamheten eller förluster som uppkommer på grund av eller i samband med dessa
användarvillkor eller oförmåga att använda Tjänsterna eller Hemsidan. Vi är inte ansvarig
gentemot dig för några tredje parts krav som riktas mot dig.

Ändring av villkoren och uppsägning av tjänsterna

Vi har rätt att ändra dessa användningsvillkor. Vi kommer att informera dig om sådana
ändringar senast trettio (30) dagar innan en ändring träder i kraft. Vi kommer att lämna dig
sådan information via e-post till den e-postadress som tillhandahållits av dig.
Du har rätt att när som helst och utan föregående meddelande härom säga upp ditt
användarkonto och ta bort ditt innehåll från Hemsidan.
Vi har rätt att stänga av din tillgång till Tjänsterna med omedelbar verkan om vi har
anledning att tro att du bryter mot dessa användarvillkor. Vidare förbehåller vi oss rätten att,
utefter eget godtycke, när som helst modifiera, avbryta eller temporärt eller permanent
upphöra med vårt tillhandahållande av Tjänsterna utan föregående meddelande härom, eller
om så krävs enligt lag eller myndighetsbeslut. Du accepterar att vi inte ansvarar gentemot
dig eller någon tredje part för sådan modifikation, avbrott eller upphörande.

Överlåtelse
Du får inte överlåta eller överföra några rättigheter, skyldigheter eller licenser som framgår
av dessa användarvillkor. Vi kan överlåta och överföra dessa användarvillkor utan ditt
samtycke och utan meddelande till dig.

Tillämplig lag och tvister
Dessa användarvillkor ska styras av och tolkas i enlighet med svensk lag, utan tillämpning
av lagvalsregler.
Tvist eller krav som uppstår rörande eller i samband med dessa användarvillkor, eller vid
brott, uppsägning eller ogiltighet av dessa ska slutligen avgöras av svensk domstol, med
Stockholms tingsrätt som första instans, om inte annat följer av tvingande lag.

Uppdaterad 2019-02-14
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