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1. ALLMÄNT 

 

1.1 Dessa allmänna villkor gäller för 

uppdrag som Redeye AB (“Redeye”) 

åtagit sig att utföra för 

uppdragsgivarens (”Uppdragsgivaren”) 

räkning. Redeye och uppdragsgivaren 

benämns fortsättningsvis “Parterna”.  

 
1.2 Dessa allmänna villkor utgör 

tillsammans med skriftligt avtal 

(“Avtalet”) den överenskommelse om 

uppdrag (”Uppdraget”) som Parterna 

träffat.   
 

1.3 Vid motstridigheter mellan dessa 

allmänna villkor och Avtalet gäller 

Avtalet.  
 

2. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG 

 

2.1 Ändringar av och tillägg till Avtalet ska 

för att vara bindande ske i skrift och 

undertecknas av båda Parter.  
 

3. PARTERNAS ÅTAGANDEN 

 

3.1 Redeye svarar inte för slutsatser eller 

rådgivning som baseras på felaktig eller 

bristfällig information från 

Uppdragsgivaren. 

 

3.2 För att Redeye ska kunna genomföra 

Uppdraget i enlighet med 

överenskomna tidsramar och med 

kvalitet ska Uppdragsgivaren i rimlig tid 

tillhanda den information som Redeye 

behöver. 

 

4. ERSÄTTNING OCH 

BETALNINGSVILLKOR 

 

4.1 I det överenskomna arvodet ingår inte 

utgifter för ökade arbetsinsatser som 

krävs till följd av att Uppdragsgivaren 

lämnat ofullständig eller bristfällig 

information.  
 

4.2 Till beloppen i avtalet tillkommer, i 

förekommande fall, mervärdesskatt.  

 

4.3 Redeye fakturerar löpande enligt 

överenskommelse i Avtalet. 

 
4.4 Betalning av fakturor ska ske senast 

trettio dagar från fakturadatum om 

inget annat framgår av Avtalet. 

 
4.5 Vid försenad betalning utgår 

dröjsmålsränta enligt räntelagen 

(1975:635).  
 

5. GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING 

 

5.1 Avtalet gäller från den dag som det 

undertecknas.  

 
5.2 Uppsägning av avtalet ska göras 

skriftligt.  

 

5.3 Vardera Parten har rätt att säga upp 

Avtalet till omedelbart upphörande om: 

 

a) andra parten väsentligen bryter 

mot sina åtaganden enligt detta 

Avtal och inte inom trettio dagar 

efter skriftlig anmodan med 

hänvisning till denna 

bestämmelse, har vidtagit 

rättelse; eller 

 

b) andra parten försätts i konkurs, 

inleder ackordsförhandling eller 

annars är på obestånd. 

 

5.4 Redeye har rätt att säga upp Avtalet 

med omedelbar verkan om 

Uppdragsgivaren inte betalar efter 

trettio dagar efter 

betalningspåminnelse. 

 

6. ÅTGÄRDER ENLIGT LAGEN OM 

PENNINGTVÄTT OCH 

FINANSIERING AV TERRORISM 

 

6.1 Redeye har enligt lagen (2017:630) om 

åtgärder mot penningtvätt och 

finansiering av terrorism en skyldighet 

att identifiera Uppdragsgivarens 

företrädare som, direkt eller indirekt, 
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äger mer än 25 % av Uppdragsgivaren 

eller av annan anledning har ett 

bestämmande inflytande över 

Uppdragsgivaren. 

 

I det fall Redeye efterfrågar information 

från Uppdragsgivaren ska denne utan 

dröjsmål lämna den information Redeye 

efterfrågar.  
 

6.2 Vid misstanke om penningtvätt eller 

finansiering av terrorism är Redeye 

skyldig att rapportera misstankarna till 

Polismyndigheten. Redeye kan inte 

hållas ansvarig för skada som 

förorsakas Uppdragsgivaren till följd av 

ett Redeye fullföljer sin lagstadgade 

skyldighet. 

 

7. BEHANDLING AV 

PERSONUPPGIFTER 

 

7.1 Med anledning av Uppdraget kan 

Redeye behöva samla in, använda, 

överföra och lagra information som 

avser en identifierad eller identifierbar 

fysisk person. Redeye behandlar dessa 

personuppgifter i enlighet med 

lagstadgade krav.  
 

8. SEKRETESS 

8.1 Redeye och Uppdragsgivaren förbinder 

sig att varken under avtalstiden eller 

därefter till utomstående föra vidare 

konfidentiell information rörande Avtal 

eller rörande den andra Partens 

verksamhet. Part ska tillse att dess 

anställda och konsulter iakttar 

motsvarande sekretesskyldighet. 
 

9. NYTTJANDERÄTT 

9.1 Redeye förbehåller sig äganderätten till 

allt av Redeye framtaget material vid 

utförande av tjänsten. Uppdragsgivaren 

tillerkännes dock en obegränsad rätt att 

nyttja material i sin fortsatta 

verksamhet utan ytterligare ersättning 

till Redeye. 

9.2 Uppdragsgivaren förbinder sig att inte 

nyttja Redeyes namn eller logotyp utan 

Redeyes skriftliga samtycke. 

9.3 Efter Uppdragets genomförande får 

Redeye, på egen bekostnad, i press och 

i andra sammanhang referera till 

Redeyes biträde i Uppdraget och därvid 

använda Uppdragsgivarens logotyp på 

sätt som är brukligt i dessa 

sammanhang.  

 

10. ANSVARSBEGRÄNSNING 

10.1 Redeye ansvarar inte för skador som 

orsakats Uppdragsgivaren till följd av 

svensk eller utländsk lag, svensk eller 

utländsk myndighetsåtgärd, 

krigshändelse, strejk, blockad, bojkott, 

lockout eller annan liknande 

omständighet. Förbehållet i fråga om 

strejk, blockad, bojkott och lockout 

gäller även om Redeye är föremål för 

eller självt vidtar sådan konfliktåtgärd. 

10.2 Utöver vad som anges i punkt 10.1 är 

Redeyes ansvar begränsat enligt 

följande: 
 

a) Redeye ansvarar inte för indirekta 

skador, såsom utebliven vinst, 

produktionsbortfall, kostnader för 

anlitande av annan konsult och 

liknande kostnader eller förluster 

 

b) Redeyes ansvar vid kontraktsbrott 

är, om inte uppsåt eller grov 

oaktsamhet kan läggas Redeye till 

last, begränsat till 300 000 kronor 

10.3 Om tredje man skulle rikta anspråk eller 

krav mot Redeye i anledning av 

Uppdraget, ska Uppdragsgivaren ersätta 

och hålla Redeye skadelöst för vad 

Redeye kan komma tvingas utge till 

tredje man eller i form av egna 

kostnader till följd av sådana anspråk 

och krav inklusive, men inte begränsat 

till, Redeyes eget arbete samt 

kostnader, såsom t.ex. rättegångs- och 

utredningskostnader och 

ombudsarvoden med anledning av 

sådana krav och anspråk från tredje 

man. Åtagandet att hålla Redeye 

skadeslöst skall emellertid inte gälla i de 

fall tredje mans anspråk och krav mot 

Redeye uteslutande orsakats av eller 

grundas på Redeyes egen 
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skadeståndsgrundande vårdslöshet vid 

utförandet av Uppdraget. 
 

11. TVIST 

11.1 Svensk materiell lag ska vara tillämplig. 

11.2  Tvist i anledning av detta Avtal ska 

slutligen avgöras genom 

skiljedomsförfarande administrerat av 

Stockholms Handelskammares 

Skiljedomsinstitut (”SCC”). 

Skiljeförfarandets säte ska vara 

Stockholm. Regler för Förenklat 

Skiljeförfarande ska tillämpas om inte 

SCC med beaktande av målets 

svårighetsgrad, tvisteföremålets värde 

och övriga omständigheter bestämmer 

att Skiljedomsregler ska tillämpas. I 

sistnämnda fall ska SCC också 

bestämma om skiljenämnden ska bestå 

av en eller tre skiljemän. Part får dock 

alltid vid laga domstol eller myndighet 

väcka talan beträffande ostridig och 

förfallen fordran samt beträffande 

annan fordran vars kapitalbelopp 

understiger fem prisbasbelopp. 

 
  


