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G. TJÄNSTEBILAGA STÖLDSKYDDSDEKALER 

Villkoren i denna Tjänstebilaga utgör en del av Avtalet 
mellan dig och AlltiD vid beställning av tjänsten 
Stöldskyddsdekaler. Med ”Tjänsten” avses härefter 
abonnemangstjänsten Stöldskyddsdekaler med de huvud-
sakliga funktioner som beskrivs i punkt 1 nedan.  

Definitioner och begrepp som används i de Allmänna vill-
koren har samma betydelse i dessa villkor. Dessa villkor får 
ändras i samma utsträckning som framgår av de Allmänna 
villkoren. 

Denna Tjänstebilaga innehåller tjänstespecifika villkor 
för Tjänsten. Villkor avseende reklamation, ångerrätt 
och andra rättigheter som du som konsument har, 
finner du i de Allmänna villkoren. 

1 ALLMÄNT OM TJÄNSTEN 

1.1 Tjänsten innebär att du får ett ark med skyddsdekaler 
som du kan fästa på diverse värdeföremål. Dina 
skyddsdekaler har en unik kod som kopplas till dig, 
vilket innebär att de föremål som du har fäst skydds-
dekaler på kan återlämnas till dig om föremålet hittas 
av någon och denne person skickar in föremålet enligt 
skyddsdekalens instruktion. AlltiD hanterar och 
återlämnar värdeföremål som lämnats in till AlltiD.  

1.2 Tjänsten omfattar: 

- Registrering av unikt ID-märkt stöldskydds-
dekalark i AlltiDs stöldskyddsregister. 

- Via företags- och postrutiner kan du få tillbaka 
borttappade värdehandlingar om upphittaren 
kontaktar AlltiD och följer returanvisningarna. 

- AlltiD returnerar inkomna värdeföremål till dess 
registrerade ägare med rekommenderad post. 

- AlltiD betalar hittelön till upphittaren. 

1.3 AlltiD lämnar inte några som helst garantier för att du 
kommer att återfå ett förlorat föremål med 
skyddsdekal. Återfående av sådant förlorat föremål 
förutsätter att det upphittas och att upphittaren följer 
returanvisningarna. 

2 DINA SKYLDIGHETER 

2.1 För att AlltiD ska kunna tillhandahålla Tjänsten enligt 
Avtalet måste du  

a) medverka till att skyddsdekalernas unika ID 
registreras på dig (ägarregistrering); och 

b) till AlltiD uppge korrekta uppgifter (såsom 
exempelvis men inte uteslutande e-post, person-
nummer, telefonnummer samt lämplig identifie-
ring av registrerad nyckelbricka) vid registrering 

och förlustanmälan, samt meddela AlltiD 
ändringar av lämnade uppgifter, t.ex. adress-
ändring. 

2.2 AlltiD är inte ansvarig för skada som uppstår med 
anledning av att du inte har fullgjort dina skyldigheter 
enligt Avtalet, särskilt skyldigheterna i denna punkt. 

3 MISSBRUK OCH AVSTÄNGNING AV 
TJÄNSTEN 

3.1 Du får inte använda Tjänsten på annat än sedvanligt 
sätt eller på ett sätt som orsakar skada eller olägenhet 
för AlltiD eller annan. För det fall att 
tillhandahållandet av Tjänsten medför skada eller risk 
för skada för AlltiD äger AlltiD rätt att vidta de 
åtgärder som krävs för att minska skadan/risken. Den 
åtgärd som vidtas måste vara försvarlig med hänsyn 
till omständigheterna i det enskilda fallet.  

I vissa fall äger AlltiD rätt att stänga av dig från 
Tjänsten. AlltiD förbehåller sig rätten att med 
omedelbar verkan stänga av Tjänsten om: 

a) Du begår väsentligt avtalsbrott, t.ex. genom 
missbruk av Tjänsten; eller 

b) Du är i dröjsmål med betalningen trots påmin-
nelse och varning om avstängning. 

Avstängning enligt a) och b) ovan gäller till dess att 
du rättat dig.  

3.2 Om AlltiD måste utnyttja sin rätt enligt punkt 3.1 ovan 
kommer du snarast möjligt underrättas om AlltiDs 
vidtagna åtgärder. När så kan ske kommer information 
ges innan åtgärden vidtas.  

4 BETALNINGSVILLKOR 

4.1 De betalningsvillkor som gäller för Abonnemangs-
tjänster enligt de Allmänna Villkoren ska tillämpas. 
Tjänsten faktureras vanligtvis årsvis.  

5 AVTALSTID OCH UPPSÄGNING 

5.1 Avtalet träder i kraft från dagen parterna ingick 
Avtalet och gäller under en fast tid om tolv (12) 
månader (”Bindningstiden”), om inget annat avtalats. 
Uppsägning av Avtalet ska vara den andra parten 
tillhanda senast en (1) månad innan utgången av 
Bindningstiden. Vid utebliven uppsägning förlängs 
Avtalet med en (1) månad i taget.  

5.2 Om part begår ett väsentligt avtalsbrott har den andra 
parten rätt att säga upp avtalet i förtid. Avtalet upphör 
då att gälla trettio (30) dagar efter att den andra parten 
mottagit sådan uppsägning. Ett väsentligt avtalsbrott 
anses föreligga om AlltiD har stängt av tjänsten och du 
inte har rättat dig inom 30 dagar. 
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