Särskilda villkor – Annonsering
§ 1 Allmänt

§ 5 Kundens ansvar

1.1
Dessa
särskilda
villkor
kompletterar de allmänna villkoren
mellan Kunden och myWebLog, med
avseende på den tjänst Kunden har valt
(nedan kallad ”Tjänsten”). myWebLog
drivs
av
N56
AvCon
AB,
organisationsnummer 559105–2104 (i
dessa villkor kallat ”myWebLog”).

5.1 Kunden ansvarar för att hålla
kontaktinformationen för fakturering
relevant och korrekt. myWebLog ska
skriftligen meddelas utan dröjsmål om
registrerade
kontaktuppgifter
är
felaktiga.

§ 2 Tjänsten

6.1 Önskemål om överlåtelse av
annonsplats till annan ska skriftligen
till
myWebLog.
Beroende
på
kösituation till aktuell annonsplacering
äger myWebLog rätt att neka
överlåtelse. Finns ingen kö till
placeringen ska myWebLog sträva
efter att tillgodose önskemålet.

2.1 ”Tjänsten” i dessa särskilda villkor
avser annonsering för användare av
olika
tjänster
på
domänen
www.myweblog.se.

§ 3 Avtalstid
3.1 Avtalstid för Tjänsten är enligt vald
produkt i prislistan. Avtalstid för
löpande avtal är ett år.
3.2 Avtalets huvudförfallodag anges
på fakturan och ska normalt sett
förläggas till den första dagen i en
månad. Kunden äger rätt att skriftligen
begära byte av huvudförfallodag, dock
ej till dag som innebär kortare
avtalsperiod än ett år.
3.4 Avtalet förnyas automatiskt om det
inte sagts upp av Kunden 90 dagar före
huvudförfallodagen.

§ 6 Överlåtelse

§ 7 Annonsinnehåll
7.1 Kunden äger rätt att byta innehåll i
den annons Kunden förfogar över.
7.2 myWebLog äger rätt att granska
annonsinnehåll innan publicering.
7.3 myWebLog äger rätt att neka
annonsinnehåll som är olagligt, kan
anses stötande, konkurrerar mot
myWebLogs verksamhet eller av
annan liknande grund.

3.5 Kunden äger rätt att begära
uppsägning av avtalet inom 90 dagar
före huvudförfallodagen. myWebLog
ska sträva efter att tillgodose Kundens
önskan. Debitering för period mellan
huvudförfallodag samt dag för
avslutad leverans av tjänst debiteras.

§ 4 Avgifter
4.1 Kunden debiteras via fakturering
en avgift enligt för var tid gällande
prislista för Tjänsten. Avgiften ska
erläggas i förskott.
4.2 Vid automatisk förnyelse av
Tjänsten sker fakturering ca 45 dagar
innan huvudförfallodag för att
säkerställa att betalning erhållits innan
densamma. Detta för att undvika
driftstopp för Kunden.
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