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Allmänna villkor Webbutbildning 

1. Allmänt 

I Aptors ABs (nedan angett Aptor) 

utbildningsplattform registrerar Aptor de deltagare 

som kunden anmäler till utbildning. Syftet med 

utbildningsplattformen är att kunden på ett enkelt sätt 

ska få tillgång till de köpta användarlicenserna. 

Den plattform som Aptor använder tillhandahålls av 

tredje part. Aptor reserverar sig för eventuella 

felaktigheter som kan uppstå från tredje part. Aptor 

äger rätt att byta utbildningsplattform. Kunden 

meddelas när detta sker via ordinarie 

kommunikationsvägar. 

2. Beställning och giltighetstid 

Kundens beställare sänder via e-post en Excelfil med 

deltagarnas förnamn, efternamn och e-postadress till 

Aptor. Efter avklarad utbildning tilldelas deltagaren 

diplom direkt i utbildningsplattformen, med möjlighet 

till att spara ned som PDF eller skriva ut. 

Användarlicensen är aktiv i sex (6) månader från det 

datum som Aptor skickar ut inbjudan till användaren. 

Användarlicenser som inte nyttjas under den aktiva 

tiden återbetalas ej. 

3. Avgifter och betalningsvillkor 

Användarlicenser beställs enstaka eller flera enligt 

Aptors vid var tid gällande prislista. Avgiften för 

användarlicensen faktureras vid beställning, med 20 

dagars betalningsvillkor.  

Vid betalningsdröjsmål debiteras påminnelseavgift 

samt dröjsmålsränta enligt Räntelagen (1975:635). 

4. Användning och rättigheter 

Aptor upplåter till kunden en rätt att, i enlighet med 

dessa allmänna villkor, under avtalets giltighetstid 

nyttja utbildningen i form av personliga licenser för 

respektive användare. Utbildningsplattformen får inte 

användas av obehöriga användare. Användarlicenser 

får inte överlåtas utan Aptors tillstånd. 

Aptor har upphovsrätt till utbildningsmaterialet i 

utbildningsplattformen. Att mångfaldiga det 

upphovsrättsskyddade materialet är förbjudet enligt 

Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och 

konstnärliga verk. Informationen, 

informationsstrukturen, webbplattformen eller 

programvaran får inte återpubliceras, mångfaldigas, 

kompileras, lagras, säljas vidare eller på annat sätt 

vidarebefordras till annan part, utan Aptors tillstånd. 

Villkoren under denna punkt gäller även efter det att 

kunden har avslutat utbildningen. 

 

 

5. Service och support 

Aptor underhåller och uppdaterar utbildningen 

halvårsvis efter aktuell lagstiftning. Teknisk support 

och användarsupport tillhandahålls av Aptor på 

vardagar under kontorstid.   

6. Tillgänglighet och ansvar 

Utbildningsplattformen är vanligtvis tillgänglig hela 

dygnet. Aptor ansvarar dock inte för temporära fel, 

förseningar eller avbrott på grund av störningar i 

datatrafiken. Aptor ansvarar därtill inte för skada som 

uppstått p.g.a. eventuella fel i tjänsten eller materialet, 

vare sig felet härrör från Aptor eller efterföljande 

databearbetning. Aptor förbehåller sig rätten att ändra, 

ta bort eller lägga till information i tjänsten. Aptor 

meddelar kunden om så sker. 

7. Force Majeure 

Båda parter är befriade från påföljd för underlåtenhet 

att fullgöra förpliktelse enligt detta avtal, om 

underlåtenheten har sin grund i omständighet av det 

slag som anges nedan och om omständighet 

förhindrar, försvårar eller försenar fullgörande därav. 

Som befriande omständighet skall anses bland annat 

annan myndighetsåtgärd eller underlåtenhet, konflikt 

på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning 

eller annan liknande händelse av större omfattning. 

Part som påkallar befrielse enligt denna bestämmelse 

skall utan dröjsmål skriftligen underrätta den andra 

parten därom. 

8. Behandling av personuppgifter 

Aptor respekterar våra kunders integritet och 

individens rätt. De personuppgifter som lämnas av 

kunden i samband med beställning och användning av 

utbildningsplattformen behandlas av Aptor i enlighet 

med Dataskyddsförordningen (EU 2016/679).   

9. Tvist 

Tvist avseende innehållet i detta avtal skall lösas av 

parterna i samförstånd, är det inte möjligt skall tvisten 

hänskjutas till allmän domstol på Aptors hemort. 

10. Ändring av allmänna villkor 

Vid ändring av allmänna villkor återfinns de nya 

villkoren på Aptors hemsida (www.aptor.se) 


