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VILLKOR FÖR INNEHAVARE AV BADKARSTRAVKONTO OCH DÄRTILL KOPPLADE TJÄNSTER
1. INLEDNING
Badkarstrav.se levereras av Aspectsystems AB. Alla hänvisningar till badkarstrav och badkarstrav.se
avser även företaget Aspectsystems AB.
Dessa villkor gäller för konto på badkarstrav.se, samt därtill kopplade tjänster. Innehavare av konto
på badkarstrav.se benämns härefter Kunden. Vid var tid gällande villkor publiceras på webplatsen för
badkarstrav.se(www.badkarstrav.se). Kunden åtar sig att regelbundet ta del av vid var tid gällande
villkor. Badkarstrav.se äger rätt att ändra dessa villkor utan särskilt meddelande till Kunden.
Villkorsförändringar träder ikraft trettio (30) dagar efter publicering på webplatsen badkarstrav.se.
Badkarstrav.se levererar en mjukvarutjänst som hjälper kunder att analysera travlopp. Kunden
hämtar ner lopp för analys från badkarstravs server på nätet. Antal lopp som hämtats ner för analys
registreras på kundens konto hos badkarstrav.se. Betalning av analyserade lopp sker i efterhand.
Genomförd betalning innebär att kunden har godkänt, pris och leverans av de tjänster badkarstrav
tillhandahållit.
2. BADKARSTRAVKONTO
Badkarstrav‐konto kan endast öppnas av fysisk person. Badkarstrav‐konto är ett personligt konto för
varje kund där badkarstrav.se håller reda på vilka lopp kunden har hämtat ner för analys.
Badkarstrav.se sparar även information om gjorda betalningar för analyserade lopp.
Registrering av konto hos badkarstrav kan göras via badkarstravs hemsida. Vid registrering installeras
badkarstravs applikation och därefter kan man registrera sig som användare. Registrering görs
genom att Kunden kopplar sitt konto hos någon av följande ID‐leverantörer till badkarstrav kontot:
”Facebook”, ”Google”, ”Hotmail”, ”Yahoo!”, Windows Live”, ”Live” eller ”Outlook”.
Vid registreringen sparas kundens identitet i form av en referens till den Identitet som vald
identitetsleverantören tillhandahåller dessutom sparar badkarstav.se kundens mailaddress och
mobilnummer.
All betalning sker via PayEx (Payex.com) som hanterar all personlig information. Badkarstrav sparar
bara en referens till betalningen hos Payex dvs. ingen annan information om Kunden.
2.1 DISPOSITION AV BADKARSTRAV‐KONTO SAMT REDOVISNING
Kunden godtar att badkarstrav:s redovisning uteslutande sker genom det kvitto som översänds till
angiven e‐post adress vid betalning. Genom att fullfölja en betalning ger Kunden badkarstrav
fullmakt att debitera det anvisade kreditkortet med belopp som skall överföras samt eventuella
avgifter. Badkarstrav lämnar via badkarstrav:s webbtjänst information om vilka typer av konton och
kort som accepteras.
Kunden är ansvarig för och godkänner alla debiteringar på badkarstrav‐kontot och godkänner att
sådana debiteringar sker utan aviseringar. Kunden skall vid bristande överensstämmelse omedelbart
anmäla saken till badkarstrav.se. Anmälan skall ske med e‐post. Badkarstrav skall till Kunden bekräfta
innehållet i sådan anmälan. Om Kunden inte mottagit en bekräftelse från badkarstrav inom en vecka
från avsändandet av anmälan skall Kunden göra en ny anmälan som denna gång skall sändas med
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post. Är inte anmälan badkarstrav tillhanda inom 30 dagar från debitering eller kreditering i fråga,
förlorar Kunden rätt att göra eventuell oriktig transaktion gällande mot badkarstrav.
Badkarstrav‐kontot är personligt. Informationen som anskaffas på kontot får inte överlåtas till annan
person.
Om Kunden inte godkänner pris eller leverans skall kunden kontakta badkarstrav för åtgärd innan
betalning sker. Kunden kan fortsätta analys av hämtade lopp men inte hämta ner nya lopp innan
betalningen genomförts. Om Kunden bestämmer sig för att inte betala och inte kontaktar
badkarstrav för åtgärd kan kunden välja att sluta använda badkarstravs tjänst utan ha någon skuld till
badkarstrav, de nedladdade loppen måste dock betalas innan Kunden kan använda badkarstrav.se
vid senare tillfälle.
2.2 OTILLÅTEN ANVÄNDNING AV BADKARSTRAV‐KONTO
Badkarstrav.se har rätt att utan föregående meddelande övervaka och undersöka Kundens
badkarstravs‐konto samt stänga av Kunden, helt eller delvis, om badkarstrav.se på säkerhetsmässiga,
tekniska eller andra grunder finner eller misstänker detta påkallat. Kunden har inte rätt till ersättning
för skada tillföljd av ovan nämnda förhållanden, vare sig för direkt eller indirekt förlust eller skada.
Behörig myndighet har rätt att erhålla uppgifter kring Kundens badkarstrav‐konto i enlighet med
svensk lag eller regeringsbeslut.
3 KONTOBESTÄMMELSER
Kunden har betalningsansvar för användning av badkarstrav‐kontot även på grund av obehörig
användning.
Badkarstrav äger därutöver rätt att när som helst spärra badkarstrav ‐kontot, om badkarstrav finner
sådan spärr påkallad av säkerhetsskäl. Badkarstrav skall underrätta Kunden om sådan spärrning via
angiven e‐post adress.
Kunden är betalningsskyldig för användning av badkarstrav ‐kontot samt ansvarig för förlust eller
skada som åsamkas badkarstrav om:
− Kunden, genom åtgärd eller underlåtenhet avslöjat användarnamnet och/eller lösenordet, till vald
identitets leverantör, för annan, och inte endast ringa vårdslöshet föreligger, eller
− Användarnamnet och/eller lösenordet, till vald identitets leverantör, på annat sätt kommer till
obehörigs kännedom och Kunden inte omedelbart efter misstanke därom underrättat badkarstrav.
Efter det att badkarstrav mottagit anmälan enligt föregående stycke, är Kunden ansvarig för åtgärder
med badkarstrav ‐kontot endast om Kunden förfarit svikligt. Kund ansvarar för att samtliga uppgifter,
däribland e‐postadresser samt mobiltelefonnummer, som badkarstrav registrerar utifrån Kundens
uppgifter är riktiga.
4 G EMENSAMMA BESTÄMMELSER
Det är inte tillåtet att försöka kringgå badkarstrav:s säkerhetsåtgärder eller använda badkarstrav:s
webbplatser på ett sätt som kan skada, sätta ur funktion, försämra eller överbelasta badkarstrav:s
webbplatser eller inkräkta på andra personers användning av tjänsten. Vidare är det inte tillåtet att
försöka skaffa sig otillåten tillgång till något datorsystem eller nätverk som tillhör eller drivs av
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badkarstrav eller att försöka skaffa material eller information som inte avsiktligen gjorts tillgänglig
eller tillhandahållits genom badkarstrav:s webbplatser.
Nedladdade lopp och inställningar som gör i applikationen lagras lokalt på datorn och kan därför
skyddas genom att skydda datorn från obehörig. Badkarstrav.se tar inget ansvar för hanteringen av
nedladdade lopp och gjorda inställningar. Badkarstrav.se har inte tillgång till informationen.
Badkarstrav:s webbplatser använder två typer av cookies vilka lagras i användarens dator för att bl.a.
spara tidigare angivna inloggningsuppgifter och val på badkarstrav:s webbplatser. Dels används
varaktiga cookies, vilket är en textfil som skickas från badkarstrav och varaktigt sparas på datorn, dels
används tillfälliga cookies som endast lagras tillfälligt och raderas när webbläsaren stängs av. Genom
att acceptera dessa villkor ges samtycke till att cookies skickade från badkarstrav lagras varaktigt och
temporärt på datorn. Kunden ska omgående uppmärksamma badkarstrav på innehåll och beteenden
som Kunden misstänker strider mot dessa villkor. Badkarstrav förbehåller sig rätten att vidta lämpliga
åtgärder mot överträdelser av dessa villkor, inklusive att radera innehåll som efter badkarstrav:s
självständiga bedömning strider mot dessa villkor för att skydda badkarstrav, Kunden eller tredje
man.
4.1 ANSVARSBEGRÄNSNING
All datakommunikation till och från badkarstrav sker på Kundens egen risk. Badkarstrav har inget
ansvar för spel som Kunden gör baserat på analyser gjorda med badkarstravs tjänst. Inte i något fall
är badkarstrav ansvarigt för skada p.g.a. (i) felaktigt inmatad information, (ii) fel som kan uppstå vid
överföring av data eller information, inklusive brister i den information som lämnas, (iii) frånvaron av
möjlighet att genomföra analys, (iv) bristande funktionalitet, tillgänglighet, kvalitet, säkerhet
och/eller användbarhet, (v) obehörig åtkomst till eller ändring av material, information, material och
inlägg som publicerats eller för meddelanden som Kunden tar emot, (vi) handlingar som är brottsliga
eller som utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, eller (vii) omständighet utom
badkarstrav:s kontroll, såsom arbetskonflikt, blockad, krigshändelse, sabotage, kommunikations‐
eller elfel eller annan liknande omständighet.
badkarstrav:s webbplatser kan innehålla länkar och hänvisningar till andra webbplatser och ‐sidor.
Badkarstrav ansvarar varken för innehållet på eller överföringar från dessa webbplatser eller att
dessa webbplatser fungerar. Användning av sådana webbplatser sker på Kundens eget ansvar.
4.2 AVTALETS UPPHÖRANDE
Har Kunden inte följt dessa villkor eller i övrigt inte fullgjort sina plikter mot badkarstrav eller
missbrukat badkarstrav‐kontot eller därtill kopplad tjänst har badkarstrav rätt att med omedelbar
verkan, helt eller delvis, säga upp detta avtal samt omgående stänga av Kunden, helt eller delvis, från
vidare användning av badkarstrav ‐kontot och/eller kopplade tjänster. Detsamma gäller ifall Kund ej
längre av badkarstrav bedöms lämplig enligt punkt 2.1 ovan.
Detta avtal, inklusive Kundens rätt att nyttja badkarstrav ‐konto och eventuella kopplade tjänster,
upphör efter det att Kunden eller badkarstrav skriftligen (genom vanlig post eller med epost) sagt
upp detsamma. Efter detta kan transaktioner ej utföras på badkarstrav ‐kontot och/eller därtill
kopplade tjänster inte nyttjas. Om Kunden avlider eller försätts i konkurs upphör detta avtal
automatiskt inklusive rätten att använda badkarstrav ‐konto och/eller kopplade tjänster.
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4.3 PERSONUPPGIFTSBEHANDLING
Kunden samtycker till att badkarstrav i egenskap av personuppgiftsansvarig behandlar Kundens
kontaktuppgifter och övriga uppgifter som Kunden lämnat till badkarstrav i samband med ansökan
om badkarstrav –konto och/eller kopplade tjänster på sätt som anges i dessa villkor. Kunden
samtycker även till att badkarstrav inhämtar personuppgifter från annan än Kunden och samkör
dessa uppgifter med badkarstrav:s egna uppgifter och badkarstrav sparar en referens till Kundens
mailadress samt telefonnummer angivet som underlag för de analyserade loppen.
4.4 IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter, t.ex. upphovsrätt, varumärkesrätt och databasskydd, med anknytning
till badkarstrav ‐konto eller kopplade tjänster, tillhör badkarstrav, eller någon av badkarstrav:s
samarbetspartners. Det är därmed inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa,
reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja information,
programvara, produkter eller tjänster som tillhör badkarstrav. Innehav av badkarstrav ‐konto
berättigar inte till några som helst immateriella rättigheter i dessa avseenden.
4.5 TVIST
Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras enligt svensk lag av svensk domstol.

