Avtalsvillkor för LoopiaAPI för återförsäljare
§ 1. Allmänt
1.1 Dessa villkor reglerar förhållandet mellan
Återförsäljare och Loopia AB, org. nr 5566339304 (nedan kallat Loopia), med avseende
på användandet av LoopiaAPI (nedan kallad
Tjänsten). Detta är ett tilläggsavtal till Loopias
ordinarie avtalsvillkor.
§ 2. Samarbetet
2.1 Återförsäljaren kan genom ett eget
beställningsformulär eller egenutvecklat
program på sin webbsida tillhandahålla
försäljning av webbhotell samt registrering
av domännamn för webbplatsbesökare och
potentiella kunder. Tjänsten ska återförsäljas
i Loopias namn. De kunder som genereras
via Återförsäljarens beställningsformulär blir
Loopia-kunder enligt Loopia standardavtal.
2.2 Beställningsformuläret är kopplat till
Loopias system via ett API som Loopia
tillhandahåller. Detta API begränsar sig till
följande tjänster:
• Kontroll av tillgänglighet för domännamn.
• Skapande av LoopiaDNS-konto.
• Beställning av domännamn.
• Beställning av webbhotell.
• Administration av DNS-inställningar.
2.3 Webbhotell-, LoopiaDNS- och domäntjänsterna regleras i Loopias allmänna villkor.
2.4 För att Återförsäljaren skall få tillgång till
denna tjänst måste Återförsäljaren ha ett aktivt
återförsäljaravtal med Loopia.
§ 3. Återförsäljarens rättigheter och
skyldigheter
3.1 Återförsäljaren kan publicera ett eget
beställningsformulär på sin webbsida som
möjliggör beställning av domännamn och
webbhotell för webbplatsbesökare och
potentiella kunder.
3.2 Under samarbetet har Återförsäljaren
rätt att i samband med marknadsföring och
PR använda Loopias namn och varumärke i
syfte att klargöra samarbetet, efter skriftligt
godkännande av Loopia.
3.3 Information om samarbetet ska finnas
tillgänglig på Återförsäljarens webbsida
tillsammans med en FAQ för de vanligast
förekommande frågorna från sina kunder.
3.4 Personuppgifter och/eller uppgifter
om kunder får inte säljas, bytas eller delas
med andra företag, organisationer eller
privatpersoner. Undantaget är om rättsliga
åtgärder eller lagstiftning kräver att dessa
uppgifter utlämnas.
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3.5 Återförsäljaren ansvarar för att de
beställningar som genereras via
Återförsäljarens beställningsformulär innehåller
korrekta person– eller företagsuppgifter om
beställaren.
3.6 Återförsäljaren ansvarar för att Loopias
villkor godkänns av beställaren, samt
avtalsvillkor för respektive domännamn,
vid de beställningar som genereras via
Återförsäljarens beställningsformulär.

att klargöra samarbetet, efter godkännande av
Återförsäljaren.
4.3 Personuppgifter och/eller uppgifter
om kunder får inte säljas, bytas eller delas
med andra företag, organisationer eller
privatpersoner. Undantaget är om rättsliga
åtgärder eller lagstiftning kräver att dessa
uppgifter utlämnas.

3.7 Återförsäljaren skall hålla Loopia skadeslöst
för skada som åsamkas Loopia på grund av
Återförsäljaren agerande i strid med gällande
lagstiftning, såsom intrång i tredje parts
immateriella rättigheter.

4.4 Loopia lämnar support till Återförsäljaren
för tjänsten i förhållande till Loopia standard
avtalsvillkor för domäner, DNS-tjänst och
webbhotell. Loopia tillhandahåller inte
specifik API-support eller skriptsupport.
Dokumentation om tjänsten finns tillgänglig på
www.loopia.se.

3.8 Återförsäljaren förbinder sig att inte
nyttja resurser eller söka obehörig åtkomst
till Loopias system, vilka inte är avsedda
för Återförsäljaren, att inte heller på annat
sätt agera i strid mot gällande lagstiftning
vid sin användning och/eller registrering av
domännamn samt att inte sprida datavirus eller
någon annan form av skadlig kod.

4.5 Loopia har rätt att vidta åtgärder som
påverkar tillgängligheten i Tjänsten om det är
påkallat av tekniska eller säkerhetsmässiga skäl,
eller på grund av driftsskäl, underhållsbehov
eller på grund av lag, myndighetsbeslut eller
beslut fattade av registreringsenhet av relevanta
toppdomäner eller av sådan registreringsenhet
utsedd behörig person.

3.9 Loopia har rätt att stänga av Tjänsten och/
eller säga upp avtalet med omedelbar verkan
samt begära skadestånd om det skäligen kan
antas att fortsatt spridning strider mot lag
eller annan myndighetsförfattning eller om
informationen annars uppenbarligen strider
mot villkoren i detta avtal. Detsamma gäller om
Loopia orsakas driftsstörningar vilka skäligen
kan antas bero på fel eller tekniska störningar
hänförliga till Återförsäljaren. Loopia har rätt
att ta del av all information som hanteras i
Tjänsten för att kunna fullgöra sina rättigheter
och skyldigheter enligt detta avtal.

4.6 Loopia förbehåller sig rätten att göra
ändringar i Tjänstens innehåll och leverans
utan att informera Återförsäljaren.

3.10 Detta Avtal ger ingen av parterna rätt
till den andra partens varumärke, mjukvara
eller andra immateriella rättigheter, om detta
inte uttryckligen framgår av detta Avtal. I
den utsträckning detta Avtal ger part rätt
att använda den andre partens immateriella
rättighet, upphör denna rättighet utan
föregående meddelande när Avtalet upphör
oavsett orsaken till upphörandet.
§ 4. Loopias rättigheter och skyldigheter
4.1 Loopia utvecklar och underhåller ovan
nämnda API gränssnitt. Loopia är inte under
några förhållanden skyldig att utge ersättning
för produktionsbortfall, stilleståndskostnader,
utebliven vinst eller andra indirekta skador om
Tjänsten slutar att fungera.
4.2 Under samarbetet har Loopia rätt att i
samband med marknadsföring och PR använda
Återförsäljarens namn och varumärke i syfte

Tel: 021-12 82 22
Fax: 021-12 82 33

E-post: info@loopia.se
Hemsida: www.loopia.se

4.7 Loopia äger rätt att utan orsak omgående
sluta leverera Tjänsten.
§ 5. Överlåtelse
5.1 Återförsäljaren får varken helt eller delvis
överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller
skyldigheter enligt detta Avtal.
§ 6. Force majeure
6.1 Om part förhindras att fullgöra sina
åtaganden enligt detta avtal på grund av
omständighet som part inte kunnat råda över,
såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda,
beslag, myndighetsbestämmelser samt fel
eller försening i tjänst från underleverantör
på grund av omständighet som här angivits,
skall detta utgöra befrielsegrund som medför
framflyttning av tidpunkt för prestation. Har
avtalets fullgörande till väsentlig del förhindrats
under längre tid än en månad på grund av
ovan angiven omständighet, har vardera parten
rätt att utan ersättningsskyldighet skriftligen
frånträda avtalet.
§ 7. Tvist
7.1 Tvist angående tolkningen eller
tillämpningen av detta avtal skall så långt det är
möjligt i första hand avgöras mellan parterna
och i sista hand av svensk domstol enligt
svensk rätt.

