
 
 

Villkor Bestsms 

Nedanstående villkor måste godkännas innan några tjänster kan startas 

Bestsms ägs av OMMH Scandinavia AB 

Allmänt 

1. Som användare av Bestsms förbinder du dig att läsa och följa de regler som är 
uppställda av Etiska Rådet och bransch-organsationen Morgan. Vid start av eventuella 
tävlingar skall också Lotteriinspektionens regler följas.  

2. Kunden förbinder sig att inte skicka SMS med innehåll som inte ligger inom ramen för 
vad som kan anses vara god etik och moral. Exempel på icke tillåtet innehåll: * 
a.Sexuellt avvikande handlingar * b.Främlingsfientligt material * c.Våldshandlingar  

3. Kunden får ej använda Bestsms för att skicka s.k. SPAM. Meddelanden som kan 
uppfattas som hotfulla eller stötande av mottagaren får heller inte distribueras via 
Bestsms.  

4. Kunden ansvarar själv för slutkundssupport. Det innebär att Kundens slutkund skall 
kunna kontakta Kunden avseende frågor om till exempel meddelandets innehåll. 

5. Bestsms har rätt att skicka information, som är relaterad till Bestsms produkter, via de 
uppgifter som kunden lämnat vid registreringen.  

6. Bestsms har rätt att radera konton som har varit inaktiva i mer än 6 månader. Kunden 
meddelas alltid innan en eventuell radering.  

7. Bestsms äger rätten att ändra villkoren för användandet av Bestsms om detta krävs för 
att efterleva lagar, regler, samt myndighetsbeslut. Om ändringarna är av betydande 
karaktär kommer detta meddelas kunden. Om kunden fortsätter att använda Bestsms 
efter genomförda ändringar kommer detta att tolkas som att kunden har godkänt 
ändringarna. Kunden kan när som hels avsluta sitt engagemang med Bestsms.  

8. Bestsms förbehåller sig rätten att radera konton som sätts upp med avsändare kopplade 
till redan existerande varumärken där kontoägaren ej representerar detta varumärke.  

9. I de fall då ovanstående villkor ej efterlevs äger Bestsms rätt att temporärt eller 
permanent stänga av Kunden från vidare användning av Bestsms samt innehålla 
eventuella ej utlösta SMS.  

Betalning och priser 
Abonnenten köper sms-potter enligt följande prismodell.  

500 SMS 275 kr exkl. moms (0.55 öre/st) 
1000 SMS 490 kr exkl. moms (0.49 öre/st) 
2000 SMS 780 kr exkl. moms (0.39 öre/st) 

(Tjänsten gäller SMS som skickas inom Sverige, vill du även skicka SMS utanför Sverige 
vänligen kontakta oss) 

Fakturabetalning 
Faktura skickas på valt belopp och 10 dagar netto 
Denna betalningsmetod är obligatorisk för företag och organisationer, dvs alla typer av 
verksamheter som har ett organisationsnummer. Vid ansökan om abonnemang hämtas 
upplysningar om organisationen från kreditupplysningsföretag och/eller 



Kronofogdemyndigheten. Bestsms förbehåller sig rätten att neka abonnemang om uppgifter 
från kreditupplysningsföretag och/eller Kronofogdemyndigheten ej anses tillfredsställande. 

Abonnentens användaruppgifter (användarid och lösenord) finns lagrade på klientdatorn. 
Abonnenten ansvarar själv för att skydda dessa uppgifter från obehöriga. 

Ansvarsfriskrivning 
Alla tjänster enligt detta avtal levereras i befintligt skick och i mån av tillgänglighet. Med 
undantag för vad som uttryckligen anges i detta avtal har Bestsms inget ansvar av vad slag det 
vara må för dröjsmål vid utförandet av eller fel eller brist i tjänsterna. Bestsms lämnar inga 
som helst utfästelser eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, inklusive 
garantier om tjänsternas exakthet, fullständighet, aktualitet, säljbarhet eller lämplighet för 
ett visst ändamål. Bestsms lämnar inte några utfästelser eller garantier att tjänsterna fungerar 
felfritt eller utan avbrott och friskriver sig från utfästelser eller garantier rörande tillgänglighet 
för en tjänst, tjänstenivå eller funktion. Bestsms tar således inte på sig något ansvar för 
förluster eller skador som uppkommer, helt eller delvis, genom tjänsterna. 

Bestsms totala ansvar med avseende för beställd tjänst kan aldrig överstiga det totala belopp 
som betalas av abonnenten i enlighet med sådan tjänst. Alla anspråk under detta avtal skall 
framställas inom sex månader från det första tillfälle som gett upphov till sådant anspråk, i 
annat fall skall rätten till sådant anspråk vara förlorad. Oaktat det ovanstående ansvarar 
Bestsms aldrig för utebliven vinst, intäkt, besparing eller goodwill, förlust av information, 
abonnentens eventuella ersättningsskyldighet mot tredje man eller indirekt skada eller 
följdskada av vad slag det vara må, även om Bestsms uppmärksammats om möjligheten för 
sådana skador. 

Övrigt 
Vi reserverar oss för uppenbart felaktiga uppgifter och leverantörsproblem (SMS-operatör) 

 


