
Här presenteras de avtalsvillkor för prenumeration, betalning, med mera. som företaget MDT 
tillämpar och som godkänns av dig genom prenumeration/betalning av prenumeration. MDT äger 
rätt att justera villkoren och ändringar blir gällande mot prenumeranten 30 dagar efter ändring. 
Villkorsändringar publiceras här på www.installationssiffror.se. Det åligger prenumeranten att ta 
del av ändringar och uppdaterade avtalsvillkor. 

Allmänna affärsvillkor för abonnemangsprodukter
Installationssiffror.se utges av MDT Mälardalens Tidningsaktiebolag (”MDT”), 556538-1687. 

MDT är tillståndshavare hos Myndigheten för Radio och TV (08 – 580 070 00) av ett utgivningsbevis för 
www.installationssiffror.se. Utgivningsbeviset har nummer 2014-064.

Innehavet av utgivningsbevis innebär att berörd webbplats har ansvarig utgivare med de särskilda grundlagsregler som 
följer av det med både rättigheter och skyldigheter, bland annat, men inte enbart, avseende källskydd och 
personuppgiftslagen.

VVSsiffror.se och Elsiffror.se är undereditioner till Installationssiffror.se. 

Installationssiffror.se, VVSsiffror.se och Elsiffror.se är varumärken ägda av MDT.

Installationssiffror.se lagrar information om kunder och beställningar elektroniskt i databas. Detta görs för att vi ska 
kunna ge en säker och kvalitativ service och för att i förekommande fall följa gällande lagar, förordningar eller andra 
tillämpliga regelverk. Vi säljer inte denna information vidare utanför vår egen koncern.

Information om dina uppgifter kan komma att användas till utskick, erbjudanden, med mera från oss eller andra bolag 
inom koncernen. Önskar du ej få sådana erbjudanden kan du anmäla förbehåll till oss. 

Observera att dessa villkor endast gäller abonnemang och motsvarande produkter. Annonsaffärer hanteras enligt 
separata villkor gällande leverans- och affärsvillkor, inklusive pris- och rabattsystem.

Abonnemangsvillkor
En tillsvidareprenumeration är normalformen av abonnemang och gäller tills den sägs upp. 

Abonnemang kan sägas upp fram till och med sista dagen för innevarande abonnemangsperiod, med verkan från och 
med första dagen efter innevarande abonnemangsperiods slutdag. 

Uppsägning kan ske skriftligt via e-post, vår internetbaserade självservice, fysiskt brev eller via telefon. Uppsägning 
skall för att vara giltig bekräftats av oss via epost-meddelande, fakturakreditering med information om uppsägning eller 
motsvarande. Vid var tid gällande adresser och telefonnummer för denna typ av ärenden framgår av vår hemsida, 
www.installationssiffror.se.

Motsvarande som i stycket ovan gäller adressändringar eller andra ändringar av kunduppgifter.

Utebliven betalning gäller inte som uppsägning. 

En tidsbegränsad prenumeration kan fås om kund begär det. Den gäller då för den tid den avser och avslutas därefter 
utan att kunden behöver vidta några ytterligare åtgärder.
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Abonnemang betalas i förskott för vald period. 

Inbetalda abonnemangsavgifter återbetalas endast om MDT skulle underlåta att ge ut publikation eller under längre tid 
upplåta access som abonnemanget avser. Storleken på en sådan eventuell återbetalning jämkas då i förhållande till en 
bedömning av uppkommen leveransbrist, men kan aldrig överstiga värdet av inbetald abonnemangsavgift och jämkad 
till berörd tidsperiod.

Användarkonto till någon av webbmagasinets olika editioner är personligt och får ej användas av annan person än 
kontoinnehavaren.

Abonnent äger dock rätt att överlåta sitt abonnemang till annan person inom samma företag som abonnenten tillhör. 
Sådan överlåtelse skall anmälas till Installationssiffror.se, varefter omregistering till nya inloggningsuppgifter sker.
Annan överlåtelse godkänns inte.

Generella prisvillkor
Abonnemang prissätts enligt vid var tid gällande prislista. Dessa uppgifter finns tillgängliga via 
www.installationssiffror.se/analysshoppen och kan även erhållas på begäran via epost eller telefon.

Alla priser i Analysshoppen, produktblad eller annan typ av kommunikation från MDT anges exklusive mervärdesskatt.

Beställda produkter och tjänster levereras, om ej annat anges, mot 15 dagars faktura.

Kreditupplysning kan komma att tas och Installationssiffror.se förbehåller sig rätten att i stället leverera mot 
postförskott i fråga om fysiska leveranser. På motsvarande sätt kan också abonnemangsstart om så bedöms nödvändigt 
kopplas att att betalning för motsvarande period först skett.

Frakt- och expeditionsavgift tillkommer vid beställning av fysiska produkter.
 
Betalning ska ske senast på i fakturan angiven betalningsdag. MDT äger rätt att ta ut faktureringsavgift och vid 
utebliven betalning dröjsmålsränta från förfallodagen med Riksbankens referensränta med tillägg av 8 procentenheter. 
MDT äger rätt att debitera påminnelseavgift och begära ersättning för inkassokostnader och andra kostnader för 
fordrans indrivning. 

Volymrabattsystem
Volymrabatter på abonnemang utgår enligt följande:

• Ordervärde överstigande 10.000 SEK 10%
• Ordervärde överstigande 20.000 SEK 15%
• Ordervärde överstigande 30.000 SEK 20%
• Ordervärde överstigande 40.000 SEK 25%
• Ordervärde överstigande 50.000 SEK 30%

Rabatterna gäller vid samtidig initial order på samma kundnummer, eller enligt särskild överenskommelse på 
sammankopplade kundnummer. 

Därefter utfaller rabatt på tilläggsbeställningar enligt under innevarande rabattårs (räknat från första beställningsdatum) 
ackumulerat uppnått trappsteg. Rabatten kan aldrig överstiga 30 procent om ej särskilt avtalats. Vid nästkommande års 
huvudfakturering erhålls eventuellt ny uppnådd rabattnivå på hela bruttofakturavärdet.
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Cookies
MDT använder så kallade cookies och andra liknande tekniker för att se hur MDT:s digitala tjänster används och för att 
anpassa användarupplevelsen. Cookies består av små textfiler och är ett mycket vanligt hjälpmedel på internet. Cookie-
filerna läses och lagras av webbläsaren i den utrustning som används för att besöka webbplatserna. MDT:s kunder och 
registrerade användare samtycker till användningen av cookies. Användaren kan ställa in sin webbläsare att blockera 
cookies och kan ta bort redan lagrade cookies. Detta kan i vissa fall försämra funktionaliteten och upplevelsen av 
webbplatsen. Läs mer om cookies på www.minacookies.se. Det är också möjligt att reglera anpassad annonsering i 
webbläsaren, läs mer om detta på www.youronlinechoices.com 

Versioner
Villkor gällande version uppdaterade per 2014-10-07
Villkor version 3 uppdaterade per 2004-07-14
Villkor version 2 uppdaterade per 2007-04-16
Villkor version 1 skapade per 2006-01-01
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