ALLMÄNNA VILLKOR
FÖR AKTIEBOLAGET HUI RESEARCH AB
AVSEENDE HANDELN I SVERIGE
1. Allmänt
Dessa allmänna villkor, nedan kallade
Villkoren, tillämpas på avtal som ingås
mellan HUI och Beställaren beträffande
tjänsten Handeln i Sverige.
Genom registrering som användare på
Webbplatsen och godkännande av
Villkoren ges Beställaren en rätt att använda
Tjänsten och beställa Uppgifter.
2. Definitioner
Med ”Beställaren” avses en fysisk person
eller ett företag som har registrerat en
användaridentitet för Tjänsten och som
beställer Uppgift ur Handeln i Sverige.
Med ”HUI” avses HUI Research AB,
org.nr. 556185-8498.
Med ”Uppgift” avses de sammanställningar
HUI har delat upp Handeln i Sverige i. En
Uppgift avser ofta en sammanställning av
uppgifter för en kommun. Villkoren gäller
likaledes om flera Uppgifter beställs.
Med ”Tjänsten” avses databasverktyget
Handeln i Sverige jämte uppgifter ur
databasen. I avtalstexten används Tjänsten
och Handeln i Sverige synonymt men i
båda fallen avses databasverktyget Handeln
i Sverige.
Med ”Webbplatsen” avses det utrymme på
www.handelnisverige.se som är avsett för
tillhandahållande av Tjänsten.
3. Tjänsten
Handeln i Sverige innehåller uppgifter kring
dagligvaruhandeln och
sällanköpsvaruhandeln på kommun-, länsoch riksnivå, men presenterar också
relevanta jämförelser mellan olika
kommuntyper.

Datorn måste även vara utrustad med
lagringsutrymme i de fall Beställaren önskar
spara Uppgift och med skrivare i de fall
Beställaren önskar skriva ut Uppgift.
Beställaren ger HUI rätt att spara uppgifter
om Beställarens IP-adress.
5. Tillhandahållandet av Tjänsten
Tjänsten är åtkomlig dygnet runt, varje dag.
HUI äger rätt att tillfälligt bryta
tillhandahållandet av Tjänsten för att
uppdatera Tjänsten eller uppgradera eller
underhålla program- eller hårdvara som
används för Tjänsten. HUI ska dock arbeta
skyndsamt för att avbrottet ska bli så kort som
möjligt.

9. Avgift

HUI äger rätt att omedelbart, utan föregående
av skriftligt meddelande till Beställare,
upphöra med tillhandahållandet av Tjänsten.

Ändring
HUI äger rätt att utan föregående av
meddelande till Beställaren ändra
avgiften för utnyttjande av Tjänsten.

6. Beställning

10. Support

Beställningens form
För att kunna beställa Uppgift ur Handeln i
Sverige måste Beställaren vara registrerad
användare på Webbplatsen.

Vid problem i eller frågor kring Tjänsten
lämnar HUI support per telefon, på
telefonnummer 08 762 72 87, vardagar
mellan 08.30 – 16.00.

7. Leverans

Frågor kan även ställas på mail,
handelnisverige@hui.se, varvid HUI
svarar inom sju (7) arbetsdagar.

Tjänsten levereras i form av en sammanställning
av de Uppgifter Beställaren väljer. Uppgifterna
presenteras i en fil i Excel-format och kan både
lagras på eget datamedium och skrivas ut på
skrivare.
8. Nyttjanderätten

Genom användning av Tjänsten kan
uppgifter ur Handeln i Sverige beställas.

Beställaren äger rätt att framställa fler
exemplar av Uppgift än ett (1) endast om
Beställaren arbetar på uppdrag av tredje man
som advokat, revisor eller motsvarande.
Beställaren får då framställa ytterligare ett (1)
exemplar att vidarebefordra till sin huvudman.

För att kunna utnyttja Tjänsten krävs att
Beställaren har tillgång till en dator med
internetanslutning. Datorn kan vara Mac
eller PC och Webbplatsen är testad mot
följande webbläsare; Safari (avser Mac),
Chrome, Firefox-2, Opera och Internet
Explorer 6-8. Datorn behöver vara
konfigurerad för att tillåta cookies och java
script för att Tjänsten ska fungera.

Beställaren ansvarar ensam för att
Tjänsten inte brukas i strid med
Villkoren. Det åligger Beställaren att i
förekommande fall se till att anställda
hos Beställaren eller familjemedlemmar i
Beställarens hushåll inte får tillgång till
inloggningsuppgifter för Tjänsten.

Avgift
Tjänsten tillhandahålls tillsvidare
kostnadsfritt för Beställare för åren från
och med 2007. För data för år innan
2007 kontaktas HUI för prisuppgift.

Beställaren förvärvar en nyttjanderätt att i sin
verksamhet och för eget bruk:

4. Tekniska krav

Beställaren äger inte rätt att bearbeta
Uppgift på ett sätt som medför att det
verkar som att information ur Uppgiften
härstammar från annan än HUI och
Handeln i Sverige.

Tjänsten tillhandahålls på internet, adress
www.handelnisverige.se, vilket förutsätter att
Beställaren har tillgång till internetanslutning.
I Tjänsten ingår inte tillhandahållande av
internetanslutning och HUI förmedlar inte
heller kontakt med företag som tillhandahåller
sådana tjänster.

Handeln i Sverige är ett verktyg avsett att
sammanställa uppgifter att användas för att
bedöma detaljhandelns storlek, struktur,
utveckling, attraktivitet och
utvecklingspotential på en lokal eller
regional marknad.

Tillhandahållandet av Uppgift är en tjänst
då Uppgiften är ett resultat av insamling,
bearbetning och sammanställning av vissa
uppgifter.

Beställaren får inte heller muntligen
uppge till annan hela eller delar av
Uppgiften.

- beställa Uppgifter ur Handeln i Sverige
- skriva ut Uppgift
- lagra Uppgift på eget datamedia

Beställaren äger rätt att använda delar av
Uppgift i eget material så länge som det tydligt
anges att uppgifterna kommer från HUI och
Handeln i Sverige.
Avtalet ger inte Beställaren annan rätt att
använda materialet än vad som framgår av
Villkoren. Beställaren får t.ex. inte rätt att
upprätta ett eget datoriserat arkiv med
material som har Beställts från Handeln i
Sverige. Beställaren får inte heller överlåta,
låna eller hyra ut hela eller delar av Uppgiften.

11. Immateriella rättigheter
Uppgiften är resultatet av en omfattande
bearbetning av insamlade uppgifter.
Därutöver har även omfattande texter
upprättats. Uppgiften omfattas därför av
lag (1960:729) om upphovsrätt till litterära
och konstnärliga verk, upphovsrättslagen.
Enligt upphovsrättslagen har HUI en
ensamrätt att framställa exemplar av
Uppgiften. Beställaren förpliktar sig att inte
göra intrång i HUI:s immaterialrättsliga
skydd.
12. Överlåtelse av avtalet
Beställaren får inte överlåta, upplåta eller
pantsätta, helt eller delvis, rättigheter eller
skyldigheter enligt Villkoren till tredje man.
HUI har rätt att utan Kundens
godkännande överlåta sina rättigheter eller
skyldigheter mot Beställaren om leveransen
av Tjänsten alltjämt kan tillhandahållas utan
nackdel för Beställaren.
13. Vite
Om Beställaren bryter mot någon av
bestämmelserna i punkterna 8 eller 12 är
denne skyldig att utge vite till HUI med ett
belopp om 50 000 SEK vid varje
överträdelse.

HUI äger utöver vitet kräva ersättning av
Kunden för faktiskt påvisbar skada.
14. Ansvarsbegränsning
Tjänstens avsedda användningsområde är
angivet i punkten 3. Tjänsten är avsedd att
tjäna som ledning vid olika bedömningar
och i visst beslutfattande. HUI kan
självklart inte garantera riktigheten,
tillförlitligheten eller resultatet av de
bedömningar, beslut eller andra slutsatser
som kan följa av en användning av
Tjänsten.
HUI samlar för utförandet av Tjänsten in
uppgifter, bearbetar dem och
sammanställer dem. HUI kan inte hållas
ansvarigt för skada hos Beställaren orsakad
av fel i eller dröjsmål med Tjänsten.
15. Force majeure
HUI befrias från att fullgöra leverans enligt
Villkoren om det rätta fullgörandet därav
förhindras på grund av omständighet
utanför dess kontroll och som det skäligen
inte kunde ha räknat med vid avtalets
träffande och vars följder det skäligen inte
kunnat undvika eller övervinna, såsom
arbetskonflikt, eldsvåda, olycksfall, krig,
myndighets beslut eller annat förhållande
som har legat utanför HUI:s kontroll och
som väsentligen inverkar på HUI: s rätta
fullgörande av Villkoren.
16. Ändringar
HUI har rätt att ändra Villkoren med
föregående av skriftligt meddelande till
Beställare.
17. Meddelanden
Meddelanden till HUI ska skickas
skriftligen per post, fax eller mail. För
kontaktuppgifter se punkten 23 nedan.
18. Skadestånd
Skulle Beställaren genom användningen av
Tjänsten eller Uppgiften åsamka HUI skada
är Beställaren skyldig att ersätta HUI för
skadan.
19. Tillämplig lag
Vid tvist om eller tolkning av Villkoren ska
svensk lag tillämpas.
20. Tvister
Tvist i anledning av detta avtal ska slutligt
avgöras av allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans.
såvida Beställaren inte är konsument då
konsumentköplagens bestämmelser ska
gälla.
Beställare som är Konsument har självklart
rätt att pröva tvisten i Allmänna
Reklamationsnämnden. Vi följer alltid
Allmänna Reklamationsnämndens
rekommendationer.
21. Ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i Villkoren vara
ogiltig enligt svensk lag ska detta inte
påverka giltigheten av villkorens övriga
delar.
I händelse av att någon bestämmelse skulle
finnas ogiltig i villkoren ska den ogiltiga
bestämmelsen jämkas i nödvändig
omfattning för ogiltighetens undanröjande.
22. Information om
Personuppgiftslagen
För fullgörandet av Tjänsten är HUI
skyldig att samla in personuppgifter. Med
personuppgift avses all slags information

som direkt eller indirekt kan hänföras till en
fysisk person som är i livet. De uppgifter som
lämnas vid registreringen registreras och
behandlas av HUI.
HUI använder endast uppgifterna för det rätta
fullgörandet av Tjänsten och säljer inte
personuppgifterna vidare till tredje part.
Privatpersoner som önskar information om
vilka personuppgifter som har behandlats av
HUI kan begära detta skriftligen.
Genom godkännande av Villkoren godkänns
även HUI:s insamling och behandling av
personuppgifterna.
23. Kontaktuppgifter
Adress: HUI Research aB, 103 29 Stockholm
Telefon: 08 762 72 80 Fax: 08 679 76 06
Mail: handelnisverige@hui.se
Internet: www.hui.se
Villkoren tillämpas från och med den 9
september 2011.

