Villkor användning av e-posttjänsten på https://ringholm.se
Allmänt
PlayToday AB, orgnr 556900-6512 (nedan kallat Ringholm.se) tillhandahåller en e-posttjänst
där användaren på årsbasis kan köpa en unik fornamn@ringholm.se e-postadress.
Dessa allmänna villkor reglerar förhållandet mellan Ringholm.se och kunden avseende de
tjänster Ringholm.se levererar till kunden. I och med beställning av tjänst från Ringholm.se,
ingår kunden avtal där dessa allmänna villkor gäller.
Kunden måste vara minst 18 år för att kunna beställa tjänster hos Ringholm.se.
Kunden garanterar att de uppgifter kunden anger för beställningar hos Ringholm.se är
korrekta.
Odibo har rätt att överlåta avtal till annan enhet inom samma koncern eller till enhet utanför
koncernen.
Tjänster
1 st unik e-postadress som får användas i ett år för en kostnad av 99 kr inkl moms.
Beställning
Att göra en beställning är bindande men du kan ångra dig inom 30 dagar utan att behöva
erlägga någon betalning, fakturan makuleras.
Fakturering och betalning
Fakturering görs i de flesta fall 30 dagar efter att tjänsten påbörjats. Betalningsvillkor är 15
dagar. Fakturan skickas per e-post. Betalas inte fakturan i rätt tid kan debiteras
dröjsmålsränta med 2% per månad samt påminnelseavgift om 50:-. Skulle betalning utebli,
stängs beställd tjänst av tills dess full betalning erhållits. Sådan avstängning innebär ingen
rätt till nedsättning av fordrans storlek.
Avtalstid och uppsägning
Avtalet löper från den tidpunkt det bekräftats av Ringholm.se och löper under 1 år.
När tiden för tjänsten närmar sig sitt slut skickas en förnyelse ut till kund som då kan välja att
förnya eller ej. Om inget besked lämnas av kund, sker ingen förnyelse. Det är alltså ingen
automatisk förnyelse som måste sägas upp. För ej förnyade tjänster tas lagrad information
bort efter att avtalstiden löpt ut.
Ringholm.se kan säga upp e-posttjänsten varpå ingen förnyelse av avtalet kommer att ske.
Garantier, Skyldigheter, Skada
Ringholm.se är under inga som helt omständigheter skyldig att ersätta kund eller tredjeman
för indirekta skador som uppstått vid användande av Ringholm.se’s tjänster.

Kunden garanterar att de håller Ringholm.se fria från allt ansvar om kunden eller kundens
användare på något sätt gör intrång i annans rätt eller bryter mot någon svensk eller annan
tillämplig lagstiftning.
Kunden har under inga omständigheter rätt till ersättning som är större än vad kunden erlagt
till Ringholm.se
Sekretess
Ringholm.se garanterar ej att material som skickas via eller lagras på de servrar
Ringholm.se håller tillgängliga, är 100% skyddade. Internet generellt liksom de tjänster som
Ringholm.se tillhandahåller skall inte anses som fullständigt säkra, och eventuella skador
orsakade av att information kommit annan till del kan inte lastas Ringholm.se.
Personuppgifter
Ringholm.se hanterar kundens personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning.
Ändring av villkor
Ringholm.se har rätt att ändra dessa villkor med ikraftträdande senast 15 dagar efter
publicering. För ändringar som styrs av lagstiftning eller annan generell förändring såsom
teknikändring, kan ikraftträdande ske tidigare.
Innebär förändringen en försämring av tjänsten för en viss kund, har denne rätt till
nedsättning av ersättning erlagd till Ringholm.se eller rätt att säga upp avtalet enligt ovan.

