
Kundavtal för användning av tjänsten lagpunkten 
  

 
Utvärderingsperiod  
Efter registrering erhåller användaren en 14 dagar utvärderingsperiod av tjänsten. Efter 14 dagar väljer användaren att bekräfta 
sitt abonnemang eller avsluta sitt konto på lagpunkten. 
   
Abonnemang  
Ett abonnemang erhålls efter utvärderingsperioden då användaren har bekräftat sitt abonnemang. Abonnemangstyp väljs vid 
registrering och baseras på antal anställda i företaget. Abonnemanget avser att användas av registrerad användare. Önskar 
företaget utöka antal användare till abonnemanget sker detta skriftligen till info@pcap.se mot uppläggningsavgift. 
Abonnemanget kan inte utan tillstånd överlåtas till annan part.  
  
Fakturering  
För användning av lagpunkten debiteras avgifter enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. Fakturering av första 
abonnemangsavgift samt uppläggningsavgift sker efter att användaren bekräftat sitt abonnemang efter utvärderingsperiodens 
slut. Abonnemangsavgifter faktureras därefter årsvis i förskott. Faktura skall betalas inom 10 dagar. Om betalning inte erhålles 
senast på förfallodagen så har P.Cap AB rätt att debitera dröjsmålsränta enligt Räntelag (1975:635), påminnelseavgift och, i 
förekommande fall, kostnader för inkasso. 
 
Avtalstid 
Abonnemanget löper alltid årsvis och inbetalda abonnemangsavgifter återbetalas ej. 
  
Uppsägning av abonnemang  
Inför varje ny abonnemangsperiod skickas en avisering via e-post om ny abonnemangsperiod samt att debitering kommer att 
ske. I samband med denna avisering kan abonnemanget sägas upp skriftligen, om uppsägning görs under 
abonnemangsperioden skall även den ske skriftligen till info@pcap.se. Abonnemanget löper alltid årsvis och inbetalda 
abonnemangsavgifter återbetalas ej. 
 
Riktiga uppgifter 
Som registrerad användare i lagpunkten intygar du att du tillhandahåller P.Cap AB riktig och fullständig information vid 
registrering. 
 
Behandling av personuppgifter 
P.Cap AB respekterar våra besökares och kunders integritet och individens rätt. Den information vi hämtar in med formulär, 
elektroniskt eller via fax, används bara för internt bruk. Under inga omständigheter säljs informationen vidare. Vi lagrar 
besöksstatistik för lagpunkten. Statistiken analyseras endast på övergripande nivå för att ge oss information om exempelvis 
antal besökare. Vi gör inte analyser på individnivå. Vi hanterar personuppgifter i enlighet med Personuppgiftslagen (1998:204). 
P.Cap AB kan komma att använda dina personuppgifter för att skicka information till dig om våra produkter och tjänster. Om du 
inte önskar att P.Cap AB använder dina personuppgifter i syfte att tillställa dig information kan du ange detta i samband med 
registrering av ditt konto.  
 
Säkerhet, tillgänglighet och ansvar  
Kunden väljer själv ett lösenord för sitt abonnemang, som ger tillgång till lagpunkten. Kunden ansvarar ensam för samtliga 
kostnader som uppstår i samband med utnyttjandet av lösenord. Kunden måste själv se till att lösenord ändras då så är 
påkallat, på grund av risk för missbruk. Tjänsten www.lagpunkten.se är tillgänglig hela dygnet. Skulle en incident uppstå som 
förhindrar användaren åtkomst till tjänsten åtar sig P.Cap AB att inom 48 timmar efter felet är inrapporterat och lokaliserat se till 
att felet avhjälps (handläggning sker på normal kontorstid). P.Cap AB eftersträvar att den mest precisa informationen levereras 
av lagpunkten. P.Cap AB garanterar dock ej informationens korrekthet eller fullständighet. Följaktligen, kan ej kund hålla P.Cap 
AB ansvarig eller skyldig till någon ekonomisk ersättning eller andra efterräkningar som härrör kunds tillit till Information som 
tillhandahålls via lagpunkten. 
  
Upphovsrätt  
Med nätinformation avses all den information, och programvara, som finns samlad i databaser åtkomliga från lagpunkten.se 
Envar äger rätt att för eget bruk nyttja nätinformationen och göra sökningar och utskrifter därur. Med eget bruk förstås 
användning i egen verksamhet, med de begränsningar som följer nedan. P.Cap AB har genom den bearbetning av material 
som gjorts, ensamma eller tillsammans med samarbetspartners, upphovsrätt på innehållet i lagpunkten. Att mångfaldiga 
nätinformationen är därför förbjudet enligt Lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk. Information från 
lagpunkten får ej återpubliceras, mångfaldigas, dekompileras eller på annat sätt förfogas över, utan särskilt tillstånd. Detsamma 
gäller även informationsstrukturen. Kunden får inte utan skriftligt medgivande från P.Cap AB vidarebefordra nätinformation till 
annan part. Nätinformationen får inte heller lagras i någon dator eller på annat sätt göras tillgänglig via datanätverk eller hos 
någon dataservicebyrå. Nätinformationen får inte säljas vidare utan tillstånd. Villkoren i detta avtal gäller även efter det att 
kunden avslutat sitt abonnemang.  
 
lagpunktens.se 
P.Cap AB har rätt att när som helst ändra, redigera, lägga till, ta bort text på lagpunkten.se. Genom att acceptera detta 
kundavtal godkänner du att P.Cap AB äger rätt att göra sådana förändringar. 
 
Brott mot villkoren i kundavtalet 
P.Cap AB har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig inaktivera eller avsluta ditt abonnemang om du eller 
någon annan användare kopplat till abonnemanget bryter mot någon bestämmelse i detta kundavtal eller om P.Cap AB på goda 
grunder misstänker att så är fallet. 
 
 
Lagval och tvist 
På detta kundavtal skall svensk lag tillämpas. Tvist hänförlig till detta kundavtal, till användningen av lagpunkten eller de tjänster 
som erbjuds via lagpunkten skall avgöras av svensk allmän domstol, varvid Stockholms tingsrätt skall vara första instans. 


