
§ 1. Bakgrund.
1.1. Loopia AB (org nr. 556633-9304, nedan 
Loopia) är utsedd till ombud för Stiftelsen 
för Internetinfrastruktur (nedan II-stiftelsen) 
och har därigenom rätt att registrera 
domännamn under toppdomänen .SE. Loopia 
har därutöver rätt att registrera domännamn 
under ett flertal andra toppdomäner, 
inkluderande bland andra .NU, .EU och 
.COM.

1.2. Loopia äger rätt att genom avtal utse 
egna ombud, som därigenom tillerkänns 
rätten att ombesörja tredje parts ansökan om 
nyregistrering eller överlåtelse av domännamn 
genom Loopia samt enligt de villkor som 
närmare anges nedan.

§ 2. Kontouppgifter.
2.1. Med ”Avtal” avses dessa Allmänna 
Villkor jämte kontrakt eller i förekommande 
fall bekräftelsehandling från Loopia.

2.2. Med ”Domännamn” avses i detta Avtal 
domännamn under de toppdomäner som 
Loopia vid varje tillfälle har rätt att registrera 
till sina slutkunder.

2.3. Med ”Slutkunder” avses i detta Avtal 
tredje part som söker nyregistrering och/eller 
överlåtelse av domännamn genom Ombudets 
försorg.

2.4. Med ”Ombud” avses i detta Avtal 
näringsidkare som på de villkor som häri 
anges äger rätt att genom Loopia nyregistrera 
och överlåta Domännamn.

§ 3. Allmänt.
3.1. Loopia tillerkänner Ombudet rätt att 
genom Loopia ansöka om nyregistrering och 
överlåtelse av Domännamn på uppdrag av 
Slutkund på de villkor som närmare anges 
häri.

3.2. Ombudet förbinder sig att, vad 
avser registreringar eller överlåtelser av 
Domännamn under toppdomänen .SE följa II-
stiftelsens Ombudsavtal, jämte dess Allmänna 
Villkor, samt att, vad avser registrering eller 
överlåtelse av Domännamn under andra 
toppdomäner, följa de regleringar som vid var 
tid gäller för respektive toppdomän.

3.3. Ombudet skall ensamt agera i förhållande 
till Slutkund, och äger inte rätt att ingå avtal 
med tredje part å Loopias vägnar.

3.4. Ombudet får vid nyregistrering av 
Domännamn kostnadsfri tillgång till tjänsten 

”LoopiaDNS” på de villkor som närmare 
anges i ”Allmänna Villkor, LoopiaDNS.”

§ 4. Domännamn.
4.1. Domännamn registreras enligt de 
uppgifter som Ombudet uppger vid 
beställning. Loopia förbehåller sig rätten 
att stå som administrativ, teknisk och/eller 
faktureringskontakt i den mån Loopia anser 
det vara nödvändigt.

4.2. Loopia förbehåller sig rätten att utföra 
uppdrag om Slutkund vänder sig direkt till 
Loopia med beställning.

§ 5. Avtalstid och uppsägning.
5.1. Detta Avtal gäller till dess endera part 
säger upp Avtalet till upphörande, med 
fjorton (14) dagars uppsägningstid.

5.2. Loopia äger rätt att säga upp Avtalet 
till omedelbart upphörande för det fall 
Ombudet bryter mot dessa villkor, de villkor 
som gäller för Loopia i förhållande till 
respektive Domännamns toppdomän eller 
annan författning och/eller om Ombudet 
agerar på ett sätt som enligt Loopias 
uppfattning står i strid med god sed inom 
domännamnsregistrering.

5.3. Parterna äger rätt att säga upp avtalet till 
omedelbart upphörande om den andra parten 
väsentligt åsidosätter sina åligganden enligt 
Avtalet, ställer in sina betalningar eller försätts 
i konkurs, ansöker om företagsrekonstruktion, 
blir föremål för likvidation eller annars 
uppenbart är på obestånd.

5.4. Uppsägning skall för att vara giltig ske 
skriftligen.

§ 6. Support.
6.1. Ombudet sköter primärt kontakter 
med, och support till, Slutkund. Loopia 
tillhandahåller fri support till Ombudet i 
skälig omfattning via telefon, e-post och 
genom information på Loopias hemsida
www.loopia.se.

§ 7. Regler för Ombud.
7.1. Ombudet skall vara näringsidkare. 
Ombudet intygar att denne innehar F-
skattesedel, samt att sådan kan uppvisas på 
begäran av Loopia.

7.2. Ombud skall utan dröjsmål 
vidarebefordra eventuella klagomål eller krav 
som ställs på Loopia av Slutkund.

7.3. Ombudet skall upplysa Slutkund om 
att nyregistrering och/eller överlåtelse av 
domännamnet sker genom Loopia.

§ 8. Ansökan.
8.1. Ansökan om nyregistrering eller 
överföring av Domännamn på uppdrag av 
Slutkund skall göras av Ombudet genom 
Loopia. Ansökan sker elektroniskt över 
Internet.

8.2. Ombuds ansökan om nyregistrering eller 
överlåtelse av Domännamn är bindande.

§ 9. Betalning.
9.1. Ombudet är ansvarigt för att betalning 
för ansökan sker. Betalning av den vid var 
tid gällande avgiften skall göras genom 
kortbetalning över Internet eller mot faktura.

9.2. Betalning genom kortbetalning över 
Internet skall ske senast i samband med att 
ansökan görs av Ombudet.

9.3. Vid betalning mot faktura skall faktura 
betalas till fullo senast 30 dagar efter 
fakturadatum.

9.4. Vid utebliven eller försenad betalning 
utgår dröjsmålsränta enligt Räntelagen 
(1973:635) med vid var tid gällande 
referensränta med ett tillägg av åtta (8) 
procentenheter.

9.5. De Domännamn som registreras med 
anledning av detta Avtal kvarblir i Loopias 
ägo till dess full betalning skett.

§ 10. Loopias ansvar.
10.1. Loopia skall utan dröjsmål när ansökan 
är korrekt ifylld tillställa Ombudet en 
elektronisk bekräftelse av detta.

10.2. Loopia skall skyndsamt underrätta 
Ombudet att det sökta Domännamnet har 
registrerats eller att hinder däremot föreligger.

10.3. Loopia skall kontinuerligt hålla Ombudet 
informerat om uppgifter av intresse för 
Ombudets rättigheter och skyldigheter enligt 
detta avtal genom att tillgängliggöra sådan 
information på Loopias hemsida 
www.loopia.se.

§ 11. Ombuds ansvar.
11.1. Ombudet är skyldigt att hålla Loopia 
skadeslöst för det fall Loopia drabbas av 
skada med anledning av att Ombudet agerar i 
strid mot detta Avtal.

11.2. Ingendera part äger rätt till ersättning 
för indirekta kostnader, skador eller förluster, 
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såsom utebliven vinst  med anledning av detta 
Avtal.

11.3. Loopias skadeståndsansvar är begränsat 
till maximalt ett prisbasbelopp enligt 
lagen (1962:381) om allmän försäkring per 
kalenderår.

11.4. Ovanstående äger ej tillämpning för det 
fall skada hos part har uppkommit på grund 
av grovt vårdslöst eller uppsåtligt agerande av 
den andra parten.

§ 12. Force majeure.
12.1. Om part förhindras fullfölja sina 
åtaganden enligt detta avtal på grund av 
omständighet som part ej kunnat råda över, 
såsom blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, 
beslag, myndighetsbestämmelse eller fel eller 
försening i tjänst utförd av underleverantör 
på grund av omständighet som här angivits, 
skall detta utgöra befrielsegrund som medför 
befrielse från skadestånd och andra eventuella 
påföljder. Om parts åtaganden till väsentlig 
del förhindrats för en längre tid än en (1) 
månad på grund av häri angiven omständighet, 
äger vardera parten utan ersättningsskydd 
säga upp Avtalet till omedelbart upphörande.

§ 13. Immateriella rättigheter.
13.1. Detta avtal ger inte rätt till den andra 
partens varumärken, datorprogram eller 
annan immateriell rättighet.

§ 14. Överlåtelse av Avtal.
14.1. Part äger inte rätt att överlåta detta Avtal 
till tredje part med mindre den andra partens 
skriftliga medgivande erhålles dessförinnan.

§ 15. Tvistelösning.
15.1. Detta Avtal lyder under svensk rätt.

15.2. Tvist i anledning av detta avtal 
skall slutligt avgöras genom skiljedom 
enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat 
Skiljeförfarande.
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