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Användarvillkor
Vi hoppas du ska tycka om att använda GoMobilus. Detta dokument innehåller viktig 
information som du måste beakta innan du fattar ett viktigt beslut. GoMobilus produkter 
och tjänster tillhandahålls av Mobilus Digital Rehab AB. Dessa användarvillkor reglerar din 
användning av GoMobilus webbplatser, produkter och tjänster, så läs noga igenom dem. 
Mobilus Digital Rehab AB är registrerat i Sverige med organisationsnummer 556502-2406 och 
har sitt huvudkontor på Wieselgrensgatan 32, 41719 Göteborg. 
Vårt momsnummer är SE556502240601.

Nedanstående villkor och bestämmelser utgör ett avtal mellan dig och Mobilus Digital Rehab 
AB (Mobilus, vi, eller oss), operatör av GoMobilus.com (Webbplatsen). Dessa användarvillkor 
(Användarvillkor) reglerar din användning av Webbplatsen, både i egenskap av tillfällig 
besökare och i egenskap av registrerad användare. Allt vi erbjuder på Webbplatsen benämns 
i dessa Användarvillkor gemensamt Tjänsterna.

Information om vår behandling av dina personuppgifter och dina rättigheter återfinns här 
(Integritetspolicy). Du samtycker till att reglera eventuell tvist du må ha med oss eller med 
Webbplatsen i Sverige. Observera att vi erbjuder Webbplatsen ”i befintligt skick” och utan 
några garantier. Om du registrerar ett konto eller använder Webbplatsen för någon annan 
fysisk eller juridisk persons räkning än din egen, bekräftar du att du befullmäktigats av denna 
fysiska eller juridiska person att godkänna dessa Användarvillkor å sådan fysisk eller juridisk 
persons vägnar.

Upphovsrätt och begränsad licens
Om inget annat anges tillhör Webbplatsen och allt innehåll och annat material på 
Webbplatsen, däribland, men utan begränsning, Mobilus-logotypen jämte all utformning, 
text, grafik, bilder, recensioner, information, data, programvara, ljudfiler, andra filer jämte 
urval och arrangemang av dessa (gemensamt benämnda Webbplatsmaterial) Mobilus eller 
dess licenstagare och är upphovsrättsligt skyddade enligt svensk och internationell 
upphovsrättslagstiftning.

Tjänsterna jämte eventuell därtill hörande dokumentation skyddas av svensk 
upphovsrättslagstiftning och bestämmelser i internationella fördrag. Du får inte utan skriftligt 
samtycke från Mobilus i förväg kopiera, ändra, anpassa, översätta till vad språk det vara må, 
sprida eller skapa härledda verk som baseras på Tjänsterna. Du får inte överlåta dessa 
Användarvillkor eller någon av de rättigheter eller licenser som upplåts enligt dessa 
Användarvillkor eller hyra ut, leasa eller låna ut Tjänsterna till någon person eller entitet. 
Varje försök att upplåta underlicens, överföra eller överlåta i strid med dessa 
Användarvillkor är ogiltigt. Du är införstådd med att Tjänsterna inbegriper affärshemligheter 
tillhörande Mobilus och dess leverantörer som innehas med äganderätt. Du är införstådd 
med att inte dekompilera, ta i sär, utföra så kallad ”reverse engineering” eller på vad sätt det 
vara må rekonstruera, identifiera eller upptäcka någon källkod, bakomliggande idéer, 
bakomliggande tekniker för användargränssnitt eller algoritmer, med undantag för i den mån 
föregående inskränkning är förbjuden enligt gällande rätt.

https://www.gomobilus.com/info/Mobilus_Privacy_SE.pdf
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Förslag
Väljer du att tillhandahålla eller för Mobilus göra tillgängliga eventuella förslag, kommentarer, 
förbättringar eller annan feedback eller material som rör en Mobilus-produkt eller annat 
(gemensamt benämnda Förslag), ska det stå Mobilus fritt att på vad sätt det vara må 
använda, röja, återge, ändra, upplåta licens i, överföra och på annat sätt nyttja och sprida 
dina Förslag. Du ska inte äga rätt till någon ersättning eller gottgörelse för och inte heller 
förvärva någon rätt, äganderätt eller intresse till eller i någon Mobilus-produkt som innefattar 
eller på annat sätt grundas på dina Förslag, däribland, men utan begränsning till, 
uppgradering eller förändring av Tjänsterna.

Inget olagligt eller otillåtet bruk
Du får endast använda vår Webbplats för lagliga ändamål. Du får inte använda vår Webbplats 
för något av följande:
(i) på något sätt som bryter mot gällande lokal, nationell eller internationell lag eller bestäm-
melse,
(ii) på något sätt som är olagligt eller bedrägligt eller som får olagliga eller bedrägliga konse-
kvenser eller
(iii) på något sätt som skulle kunna skada, inaktivera, överbelasta eller hämma Tjänsten eller 
störa tredje mans bruk eller upplevelse av Tjänsten.

Du är även införstådd med att inte obehörigen störa, skada, angripa eller avbryta någon del 
av vår Webbplats, utrustning eller nätverk på vilken vår Webbplats lagras eller programvara 
som används för att tillhandahålla vår Webbplats. Du får inte på något som helst sätt 
tillskansa dig eller försöka tillskansa dig material eller information som inte avsiktligen hålls 
tillgängligt på eller erbjuds genom Webbplatsen.

Ändring av dessa Användarvillkor och/eller ändring av Tjänsterna
Vi kan när som helst ändra dessa Användarvillkor, när vi så anser lämpligt. Vid ändring av 
dessa Användarvillkor kommer vi att lägga upp det ändrade avtalet på Webbplatsen. Vi kan 
även försöka meddela dig på något annat sätt. Din fortsatta användning av Webbplatsen 
och/eller Tjänsterna efter att en ändring har lagts upp ska utgöra ditt bekräftade 
godkännande av Villkoren för användning, ändringen och samtycke till att vara bunden av 
dessa Användarvillkor i deras nya lydelse.
Använd inte Webbplatsen om du någon gång väljer att inte godkänna dessa Användarvillkor, 
inklusive eventuella ändringar av dem. 

Vi kan ibland lägga till nya tjänster till Tjänsterna, ersätta någon av de befintliga Tjänsterna 
med en ny tjänst eller tillfälligt eller för gott upphöra med någon av de befintliga Tjänsterna. 
Information om de nya tjänsterna kommer att finnas på Webbplatsen och användningen av 
de nya tjänsterna kommer att regleras enligt dessa Användarvillkor. 

Du är införstådd med att Mobilus inte ska ansvara gentemot dig eller någon tredje man om 
någon av Tjänsterna skulle avbrytas tillfälligt eller för gott.
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Användares ansvar
Du ensam ansvarar för ditt konto och den aktivitet som förekommer medan du är inloggad 
på eller använder ditt konto. Om du anmäler dig till Tjänsten kommer du att skapa ett 
personligt konto som inbegriper ett unikt användarnamn och ett lösenord för att få åtkomst 
av Tjänsten och för att få meddelanden från Mobilus. Du ansvarar för att upprätthålla 
säkerheten för ditt konto och du ansvarar fullt ut för alla aktiviteter som förekommer inom 
ramen för kontot och för varje annan åtgärd som vidtas i anslutning till detta.
Mobilus kommer inte att ansvara för någon ansvarsskyldighet, förlust eller skada som 
uppstår till följd av obehörig användning av din dator (eller datorliknande enhet) eller ditt 
konto.

Du utfäster dig och garanterar att
(i) du är behörig och har uppnått myndig ålder i din jurisdiktion för att binda dig genom detta 
avtal,
(ii) din användning av Tjänsten uteslutande sker för ändamål som medges enligt detta Avtal,
(iii) din användning av tjänsten inte kommer att inkräkta på eller förringa någon tredje man 
tillhörig immateriell rättighet samt att
(iv) din användning av Tjänsten ska respektera all lokal, delstatlig och federal lagstiftning, 
regler och bestämmelser och alla övriga Mobilus-policy.

Klagomål grundade på upphovsrätt
Anser du att något material på Webbplatsen inkräktar på upphovsrätt som du äger eller 
kontrollerar, var vänlig kontakta Mobilus utsedda ombud för att få ett meddelande om 
påstått intrång på följande adress: Copyright Agent, 
Mobilus Digital Rehab AB, Wieselgrensgatan 32, 41719 Göteborg.
E-post till: info@gomobilus.com
INGEN FÖRFRÅGAN SOM INTE ÄR RELEVANT FÖR DETTA FÖRFARANDE KOMMER ATT 
BESVARAS.

Hyperlänkar
Du medges en begränsad, icke-exklusiv rätt att skapa en hyperlänk i form av text till 
Webbplatsen i icke-kommersiellt syfte, förutsatt att sådan länk inte framställer Mobilus, 
någon av dess produkter eller tjänster eller någon yrkes- eller entitet för professionella 
tjänster på ett osant, vilseledande, nedsättande eller i övrigt förringande sätt och dessutom 
förutsatt att den webbplats som länkas till inte innehåller material som är stötande, 
trakasserande eller i övrigt klandervärt.
 Denna begränsade rätt kan när som helst återkallas. Du får inte utan Mobilus uttryckliga 
skriftliga tillåtelse använda en Mobilus-logotyp eller annan grafik som tillhör Mobilus för att 
länka till denna Webbplats. Vidare får du inte utan Mobilus uttryckliga skriftliga samtycke 
använda, rama in eller använda teknik för att innesluta något av Mobilus varumärken, 
logotyper eller annan information som innehas med äganderätt, däribland bilder som finns 
på Webbplatsen, innehållet i någon text eller layout eller utformning av någon sida eller 
något formulär som finns på en sida på Webbplatsen. Med undantag för ovan anförda 
tilldelas du inte någon implicit, på tolkning eller något annat grundad rätt eller licens till eller 
enligt något patent, varumärke, upphovsrätt eller äganderätt tillhörig Mobilus eller tredje 
man. Mobilus gör inget påstående eller någon utfästelse avseende, och tar inte på sig något 
ansvar för, kvalitet, innehåll, art eller tillförlitlighet avseende tredje mans webbplats som kan 
nås via hyperlänk på Webbplatsen eller för webbplats som länkar till Webbplatsen.
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Sådana webbplatser står inte under Mobilus kontroll och Mobilus ansvarar inte för innehållet 
på någon länkad webbplats eller någon länk som finns på en länkad webbplats eller för 
revidering, ändring eller uppdatering av sådana webbplatser. Mobilus tillhandahåller dig 
endast dessa länkar som en hjälp och det faktum att en länk finns innebär inte att Mobilus 
har anknytning till, ställer sig bakom eller anammar en webbplats eller information som finns 
på sådan.
När du lämnar Webbplatsen ska du vara medveten om att våra villkor och bestämmelser och 
policy inte längre är tillämpliga. Du måste granska de villkor och bestämmelser och policy, 
däribland integritets- och datainsamlingspraxis, som är tillämpliga på webbplats till vilken du 
navigerar från Webbplatsen.

Poster och bidrag från innehållsanvändare
Webbplatsen kan inbegripa anslagstavlor, chattområden, nyhetsgrupper, fora, grupper, 
personliga webbplatser, kalendrar och/eller andra meddelande- eller 
kommunikationsanordningar som utformats för att du ska kunna kommunicera med 
allmänheten eller med en grupp eller med enskilda personer (gemensamt benämnda  
Kommunikationstjänster). Du är införstådd med att använda Kommunikationstjänsterna 
endast för att lägga upp, skicka och ta emot meddelanden och material som är tillbörliga och 
rör relevant Kommunikationstjänst.
Du är exempelvis, men utan begränsning till, införstådd med att du när du använder en 
Kommunikationstjänst inte ska 
(i) förringa, smäda, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt inkräkta på andras rättigheter 
enligt lag (såsom rätt till integritet och publicitet),
(ii) publicera, lägga upp, ladda upp, sprida eller förmedla otillbörliga, profana, nedsättande, 
kränkande, obscena, stötande eller olagliga frågor, namn, material eller uppgifter.
(iii) ladda upp filer som innehåller programvara eller annat material som skyddas av 
lagstiftning om immateriella rättigheter (eller av rätt till integritet eller publicitet), med mindre 
du äger eller kontrollerar rättigheterna till dessa eller har inhämtat alla erforderliga 
medgivanden,
(iv) ladda upp filer som innehåller virus, skadade filer eller annan liknande programvara eller 
program som kan skada någon annan dators funktion,
(v) göra reklam för eller saluföra vara eller tjänst i affärssyfte, med mindre relevant 
Kommunikationstjänst särskilt tillåter sådana meddelanden,
(vi) genomföra eller förmedla enkäter, tävlingar, pyramidspel eller kedjebrev,
(vii) ladda ned fil som lagts upp av annan användare av Kommunikationstjänsten som du vet, 
eller rimligen borde veta, inte lagligen får spridas på detta sätt,
(viii) förfalska eller radera bidrag från författare, rättsliga eller andra meddelanden eller 
äganderättsmärkning eller märkning med ursprung för eller källa till programvara eller annat 
material som finns i en fil som laddas upp,
(ix) inskränka eller hindra annan användare från att använda och få glädje av 
Kommunikationstjänsterna,
(x) överträda uppförandekodex eller andra riktlinjer som må gälla för en viss 
Kommunikationstjänst,
(xi) extrahera eller på annat sätt samla in uppgifter om andra, däribland e-postadresser, utan 
deras samtycke, samt (xii) bryta mot gällande lagar eller bestämmelser.
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Mobilus är inte skyldig att övervaka Kommunikationstjänsterna. Mobilus förbehåller sig 
emellertid rätt att granska material som läggs upp på Kommunikationstjänsten och att efter 
eget fritt skön ta bort material. Mobilus förbehåller sig rätt att när som helst, utan 
meddelande och av vad skäl det vara må, häva din åtkomst av en eller flera av 
Kommunikationstjänsterna.

Vårt ansvar
Vi kommer att vidta rimliga mått och steg för att säkerställa att Programvara och datafiler 
som vi åtkommer som en del av Tjänsten är fria från virus. Vi kommer att göra vad som 
rimligen står i vår makt för att säkerställa att Tjänsterna erbjuds fortlöpande och att åtkomst 
av Webbplatsen inte störs av någon händelse som står utom vår kontroll. Vi kommer om 
möjligt att meddela dig i förväg om planerade driftavbrott som, där så är rimligen praktiskt 
möjligt, kommer att förläggas utom normal svensk arbetstid. Du är införstådd med att 
sådana driftavbrott är godtagbara och inte ska medföra att vi bryter mot dessa Villkor.

Ansvarsfriskrivning
Den information, programvara, de produkter och tjänster som omfattas av eller är tillgängliga 
via Webbplatsen kan inbegripa oriktigheter eller skrivfel. Ändringar tillfogas regelbundet 
denna information. Mobilus och/eller dess leverantörer kan när som helst förbättra 
Webbplatsen och/eller ändra den. Man ska inte förlita sig på råd som erhålls via Webbplatsen 
rörande personliga, medicinska, juridiska eller finansiella beslut och du bör samråda med en 
relevant fackman för specifik rådgivning som är anpassad efter din situation.
 Mobilus och/eller dess leverantörer gör ingen utfästelse rörande om den information, de 
programvaror, produkter, tjänster eller därtill hörande bilder som finns på Webbplatsen är 
lämpade, tillförlitliga, tillgängliga, aktuella eller riktiga för något syfte. Så långt gällande rätt 
medger tillhandahålls all sådan information, programvara, produkter, tjänster och därtill 
hörande bilder ”I BEFINTLIGT SKICK”, utan någon garanti eller något villkor av vad slag det 
vara må. Mobilus och/eller dess leverantörer friskriver sig härmed från varje utfästelse och 
villkor avseende denna information, programvaror, produkter, tjänster och därtill hörande 
bilder, däribland varje underförstådd utfästelse om eller villkor rörande säljbarhet, lämplighet 
för visst ändamål, äganderätt eller frånvaro av intrång.
Så långt gällande rätt medger ska Mobilus och/eller dess leverantörer inte under några 
omständigheter ansvara för någon direkt, indirekt, utomobligatorisk, oförutsedd, särskild, 
följd- eller annan skada av vad slag det vara må, däribland, men utan begränsning till, 
skadeersättning för uteblivet nyttjande, utebliven vinst eller förlust av data som uppstår till 
följd av eller som på vad sätt det vara må har anknytning till användning av Webbplatsen eller 
dessa prestanda, med dröjsmål med eller oförmåga att använda Webbplatsen eller därtill 
hörande tjänster, med tillhandahållandet av eller underlåtelse att tillhandahålla tjänster, eller 
för eventuell information, programvara, produkter, tjänster och därtill hörande bilder som 
erhålls via Webbplatsen eller som i övrigt uppstår till följd av användning av Webbplatsen, 
oavsett om det baseras på avtal, utomobligatoriskt åtagande, strikt ansvar eller på annat sätt, 
även om Mobilus eller någon av dess leverantörer skulle ha upplysts om möjligheten av att 
skada skulle kunna uppstå.
Eftersom vissa stater/jurisdiktioner inte tillåter att ansvar för följdskada eller oförutsedd 
skada undantas eller begränsas, gäller begränsningen ovan kanske inte för dig. Är du 
missnöjd med någon del av Webbplatsen eller med något av dessa Användarvillkor, är det 
enda du kan göra att sluta använda Webbplatsen. 
Kontakt i serviceärende: info@gomobilus.com
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Tillfälligt och definitivt upphörande med tjänster
Mobilus förbehåller sig rätt att när som helst och utan meddelande efter eget fritt 
gottfinnande annullera din åtkomst av Mobilus Webbplats och därtill hörande tjänster eller 
någon del därav.
Om vi gör oss skyldiga till väsentligt avtalsbrott till följd av omständigheter som står utom 
vår kontroll måste du meddela oss skriftligen och medge oss en frist på fjorton dagar för att 
åtgärda det väsentliga avtalsbrottet. Är vi oförmögna att inom sådan frist på fjorton dagar 
åtgärda det väsentliga avtalsbrottet, äger du rätt till återbetalning av en proportionell del av 
den del av din abonnemangsavgift som rör aktuell abonnemangsperiod, vilken återbetalning 
ska fastställas av oss med beaktande av hur mycket av abonnemangsperioden som förflutit 
och hur mycket av denna period som återstår per den dag då upphörandet faktiskt träder i 
kraft.
När dessa Användarvillkor av något skäl upphör att gälla
(i) ska alla licenser som upplåtits enligt detta avtal omedelbart upphöra att gälla,
(ii) ska du, med förbehåll för undantag i detta understycke, vidta rimliga mått och steg för att 
radera allt Webbplatsmaterial, däribland, men utan begränsning till, dokument, filer, 
videofilmer och information från dina elektroniska medier, däribland ditt intranät och 
elektroniska lagringsenheter, så att du inte längre har något elektroniskt fungerande 
exemplar av Tjänsten eller av någon del av Webbplatsmaterialet,
(iii) ska de klausuler som uttryckligen anges fortsatt ska gälla efter att dessa Användarvillkor 
upphört att gälla, fortsätta att vara i full kraft, samt
(iv) ska upphävandet inte påverka eller menligt inverka på rättigheter som tillkommit 
parterna vid hävandet eller den fortsatta giltigheten efter upphävande av någon 
bestämmelse som uttryckligen eller implicit anges fortsatt ska gälla efter upphävandet.

Abonnemang
För att få åtkomst av Premiumtjänsterna måste du ha ett registrerat konto och ha påbörjat 
ett betalt abonnemang. Automatisk förnyelse av abonnemang är aktivt som standard.
Du kan när som helst stänga av automatisk förnyelse. Vill du inte att ditt abonnemang ska 
förnyas måste du stänga av den automatiska förnyelsen innan den nya 
abonnemangsperioden börjar löpa.
Har ditt abonnemang upphört omvandlas ditt konto till ett gratis Baskonto och du kan inte 
längre komma i fråga för Premiumtjänster.
Du får åter tillgång till Premiumtjänsterna när du tecknar ett betalabonnemang för ditt 
registrerade konto.
 
Har du tecknat ett abonnemang och vill avsluta abonnemanget innan abonnemangsperioden 
löper ut måste du kontakta GoMobilus support.
Mobilus kommer inte att betala någon ersättning eller göra någon proportionell återbetalning 
för den tid som återstår, med mindre skälet till uppsägningen är att Mobilus inte fullgjort sitt 
enda åtagande i egenskap av leverantör enligt dessa Användarvillkor.

Konsulttjänst
I de fall Mobilus åläggs av användare eller kund utföra uppdrag som ligger utanför 
användarsupport, så ska sådant uppdrag klassas som konsulttjänst. Mobilus äger rätt till 
skälig ersättning för merkostnader och nedlagt arbete som utförs inom ramen för 
konsulttjänster.
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Kommunikation och andra data
Mobilus ansvarar inte för förlust av data som beror på oavsiktlig eller avsiktlig radering, 
nätverks- eller systemavbrott, förstörda filer eller annan orsak. Mobilus förbehåller sig också 
rätt att röja aktuella eller historiska användaruppgifter, om Mobilus anser att konto strider 
mot Villkoren för användning eller riktlinjer för sidors innehåll, används för att begå olagliga 
handlingar, om uppgifter måste lämnas ut på grund av beslut av domstol eller myndighet 
och/eller om Mobilus anser det vara nödvändigt och/eller lämpligt. Vi förbehåller oss även 
rätt att neka den som överträder dessa riktlinjer åtkomst av tjänster och att säga upp eller 
neka vem som helst, med eller utan orsak.

Ingående av avtal och meddelanden på elektronisk väg
Genom att använda denna Webbplats och/eller registrera dig för Webbplatsen eller 
Tjänsterna undertecknar du dessa Användarvillkor på elektronisk väg och lämnar ditt 
samtycke till att ingå avtal med oss på elektronisk väg.

Tekniska krav
För att använda Tjänsterna behöver du en webbläsare med internetanslutning och stöd för 
HTML5. Utveckling och utprovning görs med de senaste versionerna av följande webbläsare: 
Chrome, Firefox, Edge.
En enhet med stor eller medelstor skärm rekommenderas för användning med Premium-
tjänsterna.
Din enhet bör kunna avsätta omkring 400 MB RAM.

Rätt att komma i fråga
Du måste vara minst 18 år gammal eller ha uppnått den ålder som enligt rätten i din 
jurisdiktion krävs för att ingå bindande avtal, om det är en högre ålder än 18 år, för att 
registrera dig hos oss eller använda Webbplatsen och Tjänsterna. Är du 13-18 år gammal, 
eller har uppnått gällande ålder enligt lag i din jurisdiktion, får du endast använda 
Webbplatsen eller Tjänsterna i anslutning till, och under tillsyn av, din förälder eller målsman, 
som har samtyckt till Villkoren för användning. Har du inte fyllt 13 år får du enligt lag om 
skydd för barns integritet i delstaten Kalifornien inte använda Webbplatsen eller Tjänsterna. 
Är du förälder till eller målsman för ett barn som inte har fyllt 18 år får du använda 
Webbplatsen eller Tjänsterna för detta minderåriga barns räkning. Genom att använda 
Webbplatsen eller Tjänsterna för ett minderårigt barns räkning utfäster du dig och garanterar 
du att du är förälder till eller målsman för detta barn och att i alla hänvisningar i dessa 
Användarvillkor ska ”du” avse detta barn eller annan person för vilket eller vilken du är 
behörig att ingå dessa Användarvillkor för dennes räkning och dig i din egenskap av förälder 
till eller målsman för detta barn eller befullmäktigad för sådan person. Använd inte 
Webbplatsen eller Tjänsterna om du inte uppfyller dessa villkor. Medlemskapet i Tjänsterna 
är ogiltigt där det är förbjudet enligt gällande rätt och rätten till åtkomst av Webbplatsen 
återkallas i sådana jurisdiktioner. Genom att använda Webbplatsen och/eller Tjänsterna 
utfäster du dig och garanterar du att du äger rätt, behörighet och förmåga att ingå dessa 
Användarvillkor och att efterleva samtliga villkor och bestämmelser som anges i dem.
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