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§ 1. ALLMÄNT 
§ 1.1 Avtalsförhållande 
Dessa avtalsvillkor reglerar avtalsförhållandet mellan Forss Webservice AB 
(orgnr 556828-1553) och Kund, avseende avtalade IT-relaterade tjänster och/eller lösningar. 
Med Kund avses den juridiska person eller myndiga fysiska person som tecknat avtal med 
Forss Webservice AB. 
 

§ 1.2 Allmänna avtalsvillkor 
Dessa avtalsvillkor gäller framför Forss Webservice AB:s allmänna avtalsvillkor. Förekommer 
mot varandra stridande bestämmelser i handlingarna gäller de sinsemellan i följande ordning: 
1. Tjänsteavtalet, 2. Avtalsvillkor för tjänsten (dessa avtalsvillkor), 3. Allmänna avtalsvillkor 
Det åligger kund att ta del av samtliga avtalsvillkor för tjänsten. 
 

§ 2. DEFINITIONER 
I dessa avtalsvillkor används definitioner enligt § 1. Definitioner i Forss Webservice AB:s 
allmänna avtalsvillkor. 
 

§ 3. VILLKOR GÄLLANDE DOMÄNNAMN 
§ 3.1 Allmänt om tjänsten 
Forss Webservice AB tillhandahåller registrering och administration av domännamn.  
Domännamnen registreras under olika så kallade toppdomäner (t.ex. .se eller .com), för vilka 
olika priser och villkor gäller. 
 
Anonymiseringstjänst erbjuds för att dölja de verkliga innehavaruppgifterna. I de fall sådan 
tjänst inte köpts till godkänner Kund att namn på innehavare och kontaktuppgifter kan komma 
att visas i domännamnsregister (bl.a. via så kallad whois-tjänst). Genom beställning av 
domännamn godkänner Kund att dennes innehavaruppgifter och kontaktuppgifter lämnas till 
domännamnsleverantören för registrering som innehavare. 
 

§ 3.2 Särskilda villkor för olika toppdomäner 
Kund accepterar gällande villkor från domännamnsleverantör för respektive domännamnstyp. 
Dessa villkor finns tillgängliga på Forss Webservice AB:s webbplats www.forss.se/villkor 
Genom accepterande av Forss Webservice AB:s avtalsvillkor för domännamn accepterar 
Kund även de vid var tid gällande villkor för aktuell toppdomän. 
 

§ 3.3 Administration och hantering 
Forss Webservice AB tillhandahåller all administration och hantering kring domännamnet 
under avtalstiden. Kund kan i vissa fall flytta domännamnet till en annan leverantör, under 
förutsättning att alla avgifter enligt avtalet är erlagda. Flyttmöjligheten styrs av de leverantörer 
som Forss Webservice AB anlitat. 
 
Forss Webservice AB kan komma att stå som kontaktperson och ansvarig för domännamnet 
och kan komma att använda sin egen adress och sina kontaktuppgifter i domännamnsregistret 
för att skydda Kunds uppgifter. 
 
Forss Webservice AB har rätt att när som helst byta leverantör för domännamnen och Kund 
godkänner i dessa fall överföring av domännamnet till den nya leverantören.  
 

§ 3.4 Priser 
För varje domännamn utgår en periodavgift (normalt sett en årsavgift). Pris och avtalsperiod 
ska framgå av avtalet. Forss Webservice AB reserverar sig för att priserna kan behöva 
justeras utan förvarning på grund av förändrade valutakurser. 
 

§ 3.5 Avregistrering 
Forss Webservice AB är inte skyldig att betala domännamn till sin leverantör förrän Kund 
erlagt full betalning för tjänsten till Forss Webservice AB. Utebliven eller försenad betalning 
kan medföra att domännamnet först spärras och sedan avregistreras. Om det avregistreras 
kan det innebära att det blir tillgängligt för andra att registrera domännamnet. 
 
Det åligger Kund att se till att erlägga aktuell årsavgift till Forss Webservice AB. 
 
Om domännamnet inte fungerar som det ska är Kund skyldig att göra reklamation senast tio 
(10) dagar efter att domännamnet slutat fungera. Om reklamation görs för sent efter att 
domännamnet slutat att fungera medför detta risk för att domännamnet avregistreras. 
 

§ 4. TVIST 
Tvist angående tillämpningen eller tolkningen av detta avtal skall avgöras i enlighet med Forss 
Webservice AB:s allmänna avtalsvillkor. 

https://www.forss.se/villkor

