
 
 

 

 

ALLMÄNNA VILLKOR FÖR FRIENDS OF DELPHI  
 

1. Allmänt 

1.1. Advokatfirman Delphi AB, Advokatfirman Delphi KB, Advokatfirman Delphi i Göteborg KB, 

Advokatfirman Delphi i Malmö AB respektive Advokatfirman Delphi i Östergötland AB (nedan 

kallad ”Delphi”) tillhandahåller på friends.delphi.se en tjänst för medlemmar  där juriststudenter 

och nyexaminerade jurister (”Användare”) kan ta del av artiklar, mallar, föreläsningar och 

workshops (”Tjänsten”).  

1.2. Dessa allmänna villkor, samt övriga villkor som Delphi i förekommande fall tillhandahåller en 

Användare separat, utgör en integrerad del av avtalet mellan Delphi och Användaren avseende 

Användarens användning av Tjänsten (”Avtalet”). 

 

2. Avtalstid och uppsägning 

Avtalet träder ikraft så snart Användaren är registrerad i enlighet med vad som föreskrivs under 

punkt 3 och gäller tills:  

(a) Användaren avregistrerar sig,   

(b) Avtalet automatiskt upphör två år efter angivet examensår, eller 

(c) Användarens medlemskap upphör enligt punkt 3.3.  

 

3. Användare 

3.1. Endast Användare som är juriststudenter eller har tagit juristexamen för mindre än två år sedan 

får nyttja Tjänsten. För det fall en Användare tar examen senare än vad som angivits vid 

registreringen kan Användaren ansöka om förlängt medlemskap genom att kontakta Delphi.  

3.2. För att kunna använda Tjänsten ska den som önskar bli Användare ange de uppgifter och inge 

dessa till Delphi i enlighet med vad som anges på friends.delphi.se eller på annat sätt som Delphi 

meddelar. Användare är skyldiga att se till att den information som lämnas till Delphi är korrekt.  

3.3. Delphi förbehåller sig rätten att kontakta Användare i syfte att verifiera att Användarens 

uppgifter är korrekta innan registreringen slutförs. Delphi äger vidare rätt, att efter eget val, 

förvägra viss Användare registrering eller radera Användares medlemskap för Tjänsten när de 

inte längre faller inom den kategori av Användare som enligt punkt 3.1 får nyttja Tjänsten eller 

inte följer villkoren för Tjänsten. 

4. Användning av Tjänsten 

4.1. Användare ansvarar för att användningen av Tjänsten överensstämmer med de anvisningar och 

instruktioner som Delphi från tid till annan meddelar.  

4.2. Användare får endast använda innehållet på Tjänsten för eget bruk. Användare åtar sig att inte 

sprida innehållet på Tjänsten vidare till tredje part.  
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4.3. Användare är ensamt ansvariga för all användning som sker under valt användarnamn och 

lösenord. Om en Användares användarnamn eller lösenord blir stulet, eller om en Användare 

har skäl att tro att det har skett en obehörig åtkomst av användarkontot, är Användaren skyldig 

att omedelbart meddela Delphi om detta och ändra valt lösenord. Användare är ensamt 

ansvariga för den användning som sker med en Användares användarnamn och lösenord.  

4.4. Delphi tar inte ut någon avgift för Användarens nyttjande av Tjänsten. 

5. Ansvarsbegränsning  

5.1. Delphi tillhandahåller Tjänsten som den är, utan några som helst utfästelser eller garantier, vare 

sig uttryckliga eller underförstådda.  

5.2. Delphi garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till Tjänsten. Driften av 

Tjänsten kan komma att störas av faktorer utanför Delphis kontroll och Delphi gör därför inga 

utfästelser gällande Tjänstens funktion eller tillgänglighet. 

5.3. Delphi ansvarar i förhållande till Användaren inte under några omständigheter för utebliven 

vinst eller intäkt, förväntad besparing eller goodwill, förlust på grund av driftavbrott, förlust av 

data, Användarens eventuella ersättningsskyldighet gentemot tredje man eller annan indirekt 

skada eller följdskada.  

 

6. Personuppgifter 

6.1. Delphis behandling av de personuppgifter Användaren tillhandahåller Delphi beskrivs i Delphis 

integritetspolicy som finns tillgänglig här. 

7. Ändringar  

7.1. Delphi har rätt att ändra villkoren i Avtalet. Användaren kommer att meddelas villkorsändring 

senast trettio (30) dagar innan villkorsändringen träder i kraft, om inte särskilda skäl föranleder 

kortare tid såsom ändringar som krävs på grund av lag. Om Användaren inte accepterar 

villkorsändringen måste Användaren avregistrera sig från Tjänsten senast dagen innan 

villkorsändringen träder i kraft i enlighet med vad som föreskrivs under punkt 2. I annat fall är 

Användaren bunden av villkorsändringen.  

7.2. Användaren är införstådd med att Delphi kan komma att ändra Tjänstens utformning och 

funktionalitet. Användaren är vidare införstådd med att Delphi kan komma att ändra de tekniska 

och administrativa rutinerna som gäller för Tjänsten.  

8. Immateriella Rättigheter 

8.1. Tjänsten och alla immateriella rättigheter som är associerade med den är och kommer alltid 

förbli Delphis exklusiva egendom med ensamrätt. Användaren har ingen rätt till eller intresse i 

Tjänsten eller de immateriella rättigheter som är associerade med dessa. 

 

 

https://www.delphi.se/uploads/2020/05/delphis-intergitetspolicy-sve-200113.pdf
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9. Tillämplig lag och tvister 

Svensk lag ska tillämpas på detta Avtal. Tvister eller anspråk som rör tolkning eller tillämpning 

av detta Avtal ska avgöras i svensk allmän domstol.  


