
1. Allmänt
1.1 Dessa Särskilda villkor gäller mellan B2 Bredband AB, 
organisationsnummer 556575-7738, (”Bredbandsbo-
laget”) och fysisk person som är konsument (”Kunden”) 
avseende Bredbandsbolagets Lagringstjänster enligt vad 
som närmare framgår nedan (”Tjänsten”). Avtalet mellan 
Bredbandsbolaget och Kunden om Tjänsten (”Avtalet”) 
består utöver dessa Särskilda villkor även av Bredbandsbo-
lagets Allmänna villkor, Beställningsvillkoren liksom vid var 
tid gällande prislista. Gällande Allmänna villkor finns att ta 
del av på Bredbandsbolagets hemsida (bredbandsbolaget.
se) eller kan beställas från Bredbandsbolagets Kundservice.

1.2 De definitioner av ord och begrepp som används i All-
männa villkoren ska tillämpas även i dessa Särskilda villkor.

2. Tjänsten
2.1 Tjänsten innebär att Kunden tillhandahålls ett lagrings-
utrymme hos Bredbandsbolaget på hårdvara i Nätet (”Lag-
ringsutrymmet”) för lagring av information (”Innehåll”). Med 
Innehåll avses alla typer av datafiler, såväl ljud, bild, text, 
data och video som länkar till annan Internetsida.

2.2 I samband med att Kunden ingår avtal med Bredbands-
bolaget om Tjänsten (eller i vissa fall redan när Kunden 
ingår avtal med Bredbandsbolaget om annan tjänst), 
tillhandahåller Bredbandsbolaget Kunden användarnamn 
och lösenord (”Inloggningsuppgifter”), vilka krävs för att 
Kunden ska kunna använda Tjänsten. Inloggningsupp-
gifterna ska förvaras på ett betryggande sätt och får inte 
användas av eller avslöjas för någon obehörig. Om Kunden 
har skäl att anta, att någon obehörig kan ha fått kännedom 
om eller tillgång till Inloggningsuppgifterna ska Kunden 
omedelbart meddela Bredbandsbolaget. Kunden ansvarar 
för eventuell användning av Tjänsten fram till dess att Kun-
den har lämnat sådant meddelande till Bredbandsbolaget.

2.3 Lagringsutrymmets tillgängliga bruttolagringsvolym 
framgår av Beställningsvillkoren.

3.1 För att kunna nyttja vissa funktioner i Tjänsten får 
Kunden tillgång till en programvara (”Programvaran”). 
Äganderätten och samtliga immateriella rättigheter till 
Programvaran tillkommer Bredbandsbolaget och/eller dess 
licensinnehavare. 

3.2 Kunden har rätt att använda Programvaran endast för 
eget bruk. Kunden får inte, själv eller genom annan, ändra 
eller modifiera Programvaran, eller integrera Programvaran 
med annan programvara.

4. Ändring av Tjänsten
Om Kunden begär att Lagringsutrymmet ska minskas och 
inte själv minskar Innehållet så att det ryms inom
den minskade lagringsvolymen, har Bredbandsbolaget rätt 
att radera hela eller delar av Innehållet på Lagringsutrym-
met tidigast tre (3) månader efter Kundens begäran om 
minskning av Lagringsutrymmet.

5. Ansvar för Innehåll, m m
5.1 Kunden ansvarar för allt Innehåll som Kunden (eller 
annan för vilken Kunden svarar) förvarar eller lagrar på 
Lagringsutrymmet. Kunden får inte på Lagringsutrymmet 
förvara eller lagra Innehåll som kan anses stötande eller 
på annat sätt olämplig, eller använda Tjänsten på annat än 
sedvanligt sätt.

5.2 Kunden ansvarar för att Kunden innehar nödvändiga 
tillstånd och medgivanden för att sprida, ta emot, ladda 
upp eller lagra Innehållet.

5.3 Om Bredbandsbolaget misstänker att Tjänsten 
används på annat än sedvanligt sätt eller på sätt som 
orsakar skada eller annan olägenhet för Bredbandsbolaget 
eller annan, förbehåller sig Bredbandsbolaget rätt att 
kontrollera Innehållet samt vidta skäliga åtgärder mot 
Kunden (t ex blockera, radera eller flytta Innehållet till en 
annan lagringsplats). Bredbandsbolaget har vidare rätt 
att på myndighets begäran bereda myndighet tillträde till 
Lagringsutrymmet och/eller Innehållet.

5.4 Bredbandsbolaget kan inte garantera att Tjänsten 
kommer att fungera utan fel eller avbrott. Bredbandsbo-
laget kan inte heller garantera att Innehåll som lagras på 
Lagringsutrymmet inte kan gå förlorat.

5.5 Bredbandsbolaget har rätt behandla Innehållet på 
sätt som krävs för att Bredbandsbolaget ska kunna fullgöra 
sina åtaganden gentemot Kunden enligt Avtalet, bl a 
skapa back upkopior av Innehållet och anpassa Innehållet 
i enlighet med eventuella tekniska krav. Bredbandsbolaget 
åtar sig att inte lämna ut Innehåll till tredje part, förutom 
om detta krävs enligt tillämplig lag, myndighetsbeslut eller 
liknande.

6. Avtalstid och uppsägning
6.1 Avtalet gäller från det att Avtalet ingåtts och gäller 
tillsvidare. Avtalet kan sägas upp med en (1) månads 
uppsägningstid. 

6.2 Bredbandsbolaget har rätt att säga upp Avtalet och 
stänga av Tjänsten med omedelbar verkan om Kunden 
har tillgång till Tjänsten utan att erlägga särskild avgift 
till Bredbandsbolaget och Kunden inte har loggat in eller 
på annat sätt använt Tjänsten under en sammanhäng-
ande period om tolv (12) månader. Bredbandsbolaget ska 
innan Bredbandsbolaget säger upp Avtalet och stänger av 
Tjänsten enligt denna punkt, ge Kunden tillfälle att begära 
att så inte sker.

6.3 Om Avtalet sägs upp eller upphör att gälla (oavsett 
anledning) raderar Bredbandsbolaget allt Innehåll på 
Lagringsutrymmet senast trettio (30) dagar från Avtalets 
upphörande. Kunden ansvarar själv i förekommande fall för 
att föra över Innehållet till en annan lagringsplats.

B2 Bredband AB
116 88 Stockholm
Kundservice: Tel 0770-777 000 
bredbandsbolaget.se
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