
ANVÄNDARAVTAL 
 
1. INLEDNING 
 

Du godkänner att du genom registrerar dig på, går in på eller använder våra Tjänster samtycker till 
att ingå ett juridiskt bindande kontrakt med JJO AB.  Om du inte godkänner detta kontrakt 
(”Användaravtal”) ska du inte gå in på eller använda några av våra Tjänster.    
 
Detta Användaravtal gäller JoJoo.se och andra JoJoo-relaterade webbplatser, appar, 
kommunikationer samt andra tjänster som uppger att vi erbjuds under omfattning av detta 
Användaravtal (”Tjänster”).  Detta inkluderar insamling av data till dessa Tjänster som sker utanför 
webbplatsen.  Användare av våra Tjänster är ”Medlemmar”. 
 
Du ingår detta Användaravtal med JJO AB, Organisationsnummer 559279-9489, (”JoJoo”, ”vi” 
eller ”oss”). 
 
När du använder våra Tjänster accepterar du alla villkor i avtalet.  Din användning av våra Tjänster 
lyder under vår sekretesspolicy som reglerar hur vi samlar in, använder, delar och lagrar dina 
personuppgifter.  

 
2. SKYLDIGHETER 

 
2.1. Ditt konto 

Medlemmar är kontoägare.  Du samtycker till att använda ett starkt och säkert lösenord och 
att följa lagen och riktlinjerna i Avsnitt 7 – Rätt och Fel på JoJoo.  Du ansvarar för allt som sker 
via ditt konto om du inte stänger det eller rapporterar missbruk. 
 

2.2. Betalning 
Om du köper någon av våra Tjänster samtycker du till att betala tillämplig avgift och tillämpliga 
skatter.  Obetalda avgifter leder till att Tjänsterna avslutas.  Du samtycker också till att: 
2.2.1. Vi kan komma att spara och fortsätta debitera din betalningsmetod (t.ex. kreditkort) 

även efter att den har upphört att gälla för att undvika avbrott i Tjänsterna, samt för 
att kunna använda den för debitering av andra Tjänster du eventuellt köper; och 

2.2.2. Om du köper någon av våra Tjänster kommer de avgifter och skatter som tillkommer 
en prenumerationsperiod att debiteras din betalningsmetod automatiskt i början av 
varje prenumerationsperiod. För att undvika framtida debiteringar måste du avsluta 
prenumerationen före förnyelsedagen. 
 

2.3. Aviseringar och Meddelanden  
Du godkänner att vi skickar aviseringar och meddelanden till dig i Tjänsten eller till 
kontaktinformationen som du tillhandahållit oss (såsom e-postadress eller telefonnummer).  
Du samtycker till att hålla din kontaktinformation uppdaterad. 
 

2.4. Dela 
Våra tjänster gör det möjligt att skicka meddelanden och dela information.  Information och 
innehåll som du delar eller lägger upp kan ses av andra Medlemmar.   I de fall vi erbjuder 
möjligheten att göra egna inställningar kommer vi att respektera dina inställningar beträffande 
synligheten av innehåll eller information.  Vi är inte skyldiga att publicera någon information 
eller något material på vår Tjänst och vi kan ta bort information och material med eller utan 
förvarning. 



 
3. RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR 

 
3.1. Din licens hos JoJoo 

Vad gäller förhållandet mellan dig och JoJoo så äger du innehållet och informationen du 
skickar till eller publicerar på Tjänsterna och du beviljar endast JoJoo och våra 
samarbetspartners följande icke-exklusiva licens: 
 
En världsomspännande, överföringsbar och underlicenserbar rättighet att använda, kopiera, 
modifiera, distribuera, publicera och behandla information och material som du tillhandahåller 
via våra Tjänster och andras tjänster utan något ytterligare medgivande från dig eller 
tillkännagivande och/eller ersättning till dig eller andra.  Dessa rättigheter är begränsade på 
följande sätt: 
3.1.1. Denna licens kan göras obrukbar för särskilt material genom att du tar bort materialet 

från Tjänsterna, eller i allmänhet genom att du stänger ditt konto, förutom (a) i den 
mån du har delat materialet med andra som en del av Tjänsten och de har kopierat, 
delat vidare eller lagrat materialet och (b) för den rimliga tidsperiod det tar att ta bort 
materialet från backup-system och andra system; 

3.1.2. Vi kommer att be om ditt medgivande om vi vill ge andra rätt att publicera ditt 
innehåll utanför Tjänsterna; 

3.1.3. Även om vi kan redigera och göra formatändringar i ditt material (såsom översätta 
eller transkribera det, ändra storlek, layout eller filtyp eller ta bort metadata) kommer 
vi inte att ändra meningen i ditt uttalande; 

3.1.4. Du och JoJoo är eniga om att vi har åtkomst till samt kan lagra, behandla och använda 
information och personuppgifter som du tillhandahåller oss i enlighet med villkoren 
i sekretesspolicyn; 

3.1.5. Genom att skicka in förslag eller annan feedback till JoJoo som rör våra Tjänster 
samtycker du till att JoJoo kan använda och dela sådan feedback (men är inte tvungen 
att göra det) i vilket syfte som helst utan ersättning till dig; och 

3.1.6. Du samtycker till att endast tillhandahålla innehåll eller information som inte bryter 
mot lagen eller någons rättigheter (inkl. immateriella rättigheter).  Du samtycker till 
att bara uppge sanningsenlig information.  JoJoo kan, om lagen kräver det, bli 
tvungen att ta bort viss information eller visst material i vissa länder. 
 

3.2. Tjänsteåtkomst 
Vi kan ändra, stänga av eller avsluta våra Tjänster.  Vi kan även fastställa nya priser framåtriktat 
med rimligt varsel i den utsträckning som det tillåts av lagen. 
 
Vi kan inte lova att lagra eller fortsätta visa information och material som du lagt upp. JoJoo 
är ingen lagringstjänst. Du samtycker till att vi inte har några skyldigheter att lagra, underhålla 
eller tillhandahålla en kopia på något material eller någon information som du eller andra 
tillhandahåller, förutom i den mån det krävs av tillämplig lag och i enlighet med vår 
sekretesspolicy. 
 

3.3. Övrigt material samt övriga webbplatser och applikationer  
När du använder Tjänsterna kan du stöta på material eller information som är felaktig, 
ofullständig, fördröjd, vilseledande, olaglig, stötande eller på annat sätt skadlig.  I allmänhet 
granskar inte JoJoo material som tillhandahålls av Medlemmar eller andra.  Du accepterar att 
vi inte är ansvariga för andras (inkl. andra Medlemmars) innehåll eller information.  Vi kan inte 
alltid förhindra den här sortens missbruk av våra Tjänster, och du accepterar att vi inte är 
ansvariga för missbruket.  



 
JoJoo kan hjälpa Medlemmar som erbjuder tjänster att komma i kontakt med medlemmar 
som söker dessa tjänster.  JoJoo utför inte dessa tjänster, eller anställer personer för att utföra 
tjänsterna.  Du vidkänner att JoJoo inte övervakar, anvisar, eller kontrollerar Medlemmarnas 
utövande av dessa tjänster och du godkänner att: 
3.3.1. JoJoo inte är ansvarigt för erbjudandet, utförandet eller förmedlandet av dessa 

tjänster; 
3.3.2. JoJoo inte rekommenderar en särskild Medlems erbjudna tjänster; och  
3.3.3. inget kan leda till anställning, agenturrelation eller gemensamma affärer mellan 

JoJoo och en Medlem som erbjuder tjänster.   

Om du som Medlem erbjuder tjänster försäkrar du att du har alla intyg som krävs och att du 
erbjuder tjänster som följer våra policyer. 

3.4. Begränsningar  
JoJoo förbehåller sig rätten att begränsa din användning av Tjänsterna.  JoJoo förbehåller sig 
rätten att begränsa, stänga av eller avsluta ditt konto om du bryter mot detta Användaravtal 
eller lagen eller missbrukar Tjänsterna (t.ex. bryter mot riktlinjerna i Avsnitt 7 - Rätt och Fel på 
JoJoo). 
 

3.5. Immateriella rättigheter 
JoJoo förbehåller sig alla immateriella rättigheter i Tjänsterna.  Varumärken och logotyper 
som används tillsammans med Tjänsterna är varumärken som tillhör respektive ägare.  JoJoo 
och andra varumärken, tjänstemärken och illustrationer kopplade till JoJoo samt logotyper 
som används i våra Tjänster är varumärken eller registrerade varumärken som tillhör JoJoo. 
 

4. FRISKRIVNING OCH ANSVARSBEGRÄNSNING 
 
4.1. Ingen garanti 

JoJoo gör inga utfästelser och ger inga garantier för att tjänsterna fungerar utan avbrott eller 
fel och tillhandahåller Tjänsten i befintligt tillstånd and befintlig tillgänglighet. 
 
I den utsträckning det är möjligt under gällande lagar friskriver sig JoJoo från alla 
underförstådda och lagstadgade garantier, inklusive alla underförstådda garantier för 
äganderätt, datariktighet, upphovsrättsskydd, säljbarhet eller lämplighet för ett specifikt syfte. 
 

4.2. Ansvarsfrihet 
I den störst utsträckning som tillåts av lagen (och om inte JoJoo ingått ett separat skriftligt 
avtal som ersätter detta Användaravtal) ska inte JoJoo hållas ansvariga för förlorade vinster 
eller affärsmöjligheter, skadat ryktet, förlorad data, eller relaterade, indirekta, följaktiga eller 
straffmässiga skadestånd. 
 

4.3. Förutsättning för överenskommelsen 
Ansvarsbegränsningen i avsnitt 4 är en del av avtalet mellan dig och JoJoo och ska tillämpas 
på alla anspråk på JoJoo har förvarnats om att sådana skador kan åsamkas och även om dessa 
gottgörelser inte uppfyller sina egentliga syften. 
 
Dessa ansvarsbegränsningar gäller inte ansvar för död eller personskada, bedrägeri, grov 
försummelse eller avsiktlig misskötsel, eller i fall av försummelse där väsentlig förpliktelse har 
åsidosatts och den väsentliga förpliktelsen är av sådan karaktär att den utgör en förutsättning 
för vår leverans av tjänsterna och en förutsättning som du rimligen kan förlita dig på, men 



endast i den mån skadorna direkt orsakades av åsidosättandet och de kunde förutses vid 
ingåendet av detta Användaravtal, samt i den mån de är typiska i kontexten av detta 
Användaravtal. 
 

5. UPPSÄGNING OCH AVSLUT 

Båda du och JoJoo kan avsluta detta Användaravtal när som helst genom att meddela den andra.  
I samband med ett avslut har du inte längre rätt att gå in på eller använda Tjänsterna.  Följande 
fortsätter gälla trots avslut: 

i. Våra rättigheter att använda och avslöja din feedback; 
ii. Medlemmars rättigheter till fortsatt vidaredelning av innehåll och information som du 

delat via Tjänsterna; 
iii. Avsnitt 4, 6 och 7.2 i detta Användaravtal; och 
iv. Allt som ägts av endera parten före avslut behålles i dennas ägo efter avslut. 

 
6. ALLMÄNNA VILKOR 

Om en domstol med bestämmanderätt över detta Användaravtal anser att något stycke av det är 
oupprätthållbart, samtycker du och vi till att domstolen ändrar villkoren så att stycket blir 
upprätthållbart samtidigt som syftet bibehålls.  Om domstolen inte lyckas med detta, samtycker du 
och vi till att be domstolen ta bort det oupprätthållbara stycket och samtidigt upprätthålla resten 
av detta Användaravtal. 

Detta Användaravtal (inklusive ytterligare villkor som kan tillhandahållas av oss när du börjar 
använda en funktion på Tjänsterna) är det enda avtalet mellan oss som rör Tjänsterna och ersätter 
alla tidigare avtal gällande Tjänsterna. 

Om vi inte agerar för att göra gällande ett brott mot detta Användaravtal, betyder inte det att 
JoJoo avsäger sig sina rättigheter att upprätthålla detta Användaravtal.  Du får inte tilldela eller 
överföra detta Användaravtal (eller ditt medlemskap eller användning av Tjänsterna) till någon utan 
vårt godkännande.  Men du samtycker till att JoJoo tilldelar sina samarbetspartners detta 
Användaravtal eller en part som köper Användaravtalet utan ditt godkännande.  Det finns ingen 
tredjepartsförmånstagare i detta Användaravtal. 

Du godkänner att vi endast tar emot ett juridiskt meddelande på adressen som anges i Avsnitt 8. 
 

7. RÄTT OCH FEL PÅ JOJOO 
 
7.1. Rätt 

Du samtycker till att: 
i. Följa alla gällande lagar, inklusive men inte begränsat till sekretesslagar, immateriella 

rättigheter, antispamlagar, exportlagar, skattelagar och regleringskrav; 
ii. Tillhandahålla riktig information och hålla den uppdaterad; 
iii. Använda ditt riktiga namn; och 
iv. Använda JoJoos tjänster på ett professionellt sätt. 

 
7.2. Fel 

Du samtycker till att inte: 



i. Skapa en falsk identitet på JoJoo, förvränga informationen om dig själv, skapa en 
medlemskap åt någon annan eller använda eller försöka använda någon annans konto; 

ii. Utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel 
eller metoder (såsom crawla samt använda plugin, tillägg eller andra tekniker) för att 
skrapa Tjänsterna eller på annat sätt kopiera data från Tjänsterna; 

iii. Upphäva säkerhetsfunktioner eller kringgå eventuella åtkomst- eller 
användningsbegränsningar i Tjänsterna; 

iv. Kopiera, använda eller sprida information som hämtats från Tjänsterna, antingen direkt 
eller via tredje parter (såsom sökmotorer), utan tillstånd från JoJoo; 

v. Avslöja information som du inte har tillåtelse att avslöja; 
vi. Bryta mot andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätter, patent, varumärken, 

yrkeshemligheter eller andra äganderättigheter; 
vii. Bryta mot JoJoos immateriella rättigheter eller andra rättigheter; 
viii. Lägga upp material som innehåller programvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod; 
ix. Bakåtkompilera, dekompilera, ta isär, dechiffrera eller på annat sätt försöka hämta 

källkoden för Tjänsterna eller någon relaterad teknologi som inte är öppen källkod; 
x. Antyda eller påstå att du är ansluten till eller har stöd av JoJoo utan vårt uttryckliga 

godkännande; 
xi. Hyra ut, leasa, låna ut, handla med, sälja/återförsälja eller på annat sätt monetärisera 

Tjänsterna eller dess data eller åtkomst till Tjänsterna utan JoJoos godkännande; 
xii. Djuplänka till våra Tjänster; 
xiii. Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att tillgå Tjänsterna, lägga till 

eller ladda ner kontakter och skicka eller omdirigera meddelanden; 
xiv. Övervaka Tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet i konkurrerande 

syfte; 
xv. Inlåta dig i ”inramning”, ”spegling” eller annan utseende- eller funktionssimulering av 

Tjänsterna; 
xvi. Skapa ytbeläggning eller på annat sätt modifiera våra Tjänster eller deras utseende 

(t.ex. genom att lägga in element i Tjänsterna eller ta bort, täcka för eller skymma en 
annons på Tjänsterna); 

xvii. Störa prestandan, eller belägga orimlig belastning, på Tjänsterna (t.ex. skräppost, 
nekande av tjänst-attack, virus, insamlingsalgoritmer); och/eller 

xviii. Bryta mot våra policyer eller tillkommande villkor för en specifik Tjänst som anges när 
du registrerar dig för eller börjar använda Tjänsten. 

 
8. KONTAKTA OSS 

 
Om du har frågor kan du kontakta oss på info@jojoo.se.  

 


