ANVÄNDARVILLKOR FÖR AMBASSADÖR @ PITCHBUD
VIKTIGT! Läs dessa Användarvillkor noggrant - de utgör juridiskt bindande avtalsinnehåll
mellan dig och Pitchbud.
Dessa villkor uppdaterades senast den 19 juli 2018.
1.

INLEDNING

1.1.

Dessa villkor och bestämmelser ("Användarvillkor") gäller när du besöker och använder våra
mobila program/applikationer, webbplatser och andra onlineprodukter och -tjänster
("Tjänsten") samt vid annan interaktion och kommunikation som du har med oss. Tjänsten
tillhandahålls av Pitchbud AB, org. nr. 559029-2099 ("Pitchbud", "vi", "oss", våra" etc.).

1.2.

Genom att använda Tjänsten och/eller interagera eller kommunicera med oss bekräftar du
att du läst och förstått dessa Användarvillkor och att du accepterar att vara bunden av dem.
Om du inte accepterar dessa Användarvillkor ska du inte använda Tjänsten och/eller
interagera eller kommunicera med oss.

1.3.

Pitchbud förbehåller sig rätten att ensam och när som helst ändra Tjänsten och/eller dessa
Användarvillkor. Förändringar som Pitchbud anser vara av väsentlig betydelse kommer att
meddelas dig genom Tjänsten och/eller per SMS/e-post och träda i kraft tidigast en
kalendermånad efter att du meddelats om ändringarna. Pitchbud förbehåller sig rätten att i
undantagsfall vidta förändringar som träder i kraft omedelbart. Även sådana ändringar
kommer att meddelas dig genom Tjänsten och/eller per SMS/e-post. Pitchbud kommer även
att publicera den senaste versionen av dessa Användarvillkor på webbplatsen
www.pitchbud.com (”Webbplatsen”). Varje sådan ändrad version kommer att gälla från
datum för publicering på Webbplatsen. Du bör kontrollera Webbplatsen då och då för att se
över de aktuella Användarvillkoren. Vill du inte acceptera en ändring av Användarvillkoren
och/eller Tjänsten ska du upphöra med användningen av Tjänsten.

1.4.

Pitchbud erbjuder information och medel för att möjliggöra försäljning av våra
Partnerföretags varor och tjänster (“Produkter”). Försäljningen genomförs av dig i egenskap
av fristående säljare (“Ambassadör”) till slutkonsument (“Kund”) genom användande av en
Tjänst som tillhandahålls av Pitchbud och som laddas ner och installeras på enskilda mobila
enheter eller används via webben från en dator eller dylikt.

2.

HUR SLUTS ETT AVTAL MELLAN PITCHBUD OCH DIG?

2.1.

För att kunna använda Tjänsten måste du först registrera dig som Ambassadör hos
Pitchbud. Genom att registrera dig och använda Tjänsten ingår du ett avtal med Pitchbud
(“Avtal”). Dessa Användarvillkor reglerar avtalsrelationen mellan dig och Pitchbud. För att
registrera dig måste du lämna information om dig själv, (personnummer, mobilnummer,
folkbokföringsuppgifter, e-postadress samt profilbild). När du registrerar dig kommer
Pitchbud att tillhandahålla dig ett personligt konto som du når med ett lösenord som du själv
väljer. I samband med registrering godkänner du dessa Användarvillkor samt vid var tid
gällande Integritetspolicy.

2.2.

När du blivit registrerad som Ambassadör kommer du att bli kontaktad av bolaget Cool
Company Skandinavien AB, org. nr. 556432-8390 (”Cool Company”) som är ett bolag som
tillhandahåller lösningar för egenanställning. Cool Company kommer att tillhandahålla dig ett
anställningsavtal samt de villkor som Cool Company tillämpar. En förutsättning för att kunna
arbeta som Ambassadör hos Pitchbud är att du ingår ett anställningsavtal med Cool
Company. Cool Company kommer vara den part som betalar ut din intjänade ersättning.

2.3.

Du som anställd hos Cool Company arbetar i egenskap av konsult åt Pitchbud, där du mot
ersättning åtar dig att bedriva försäljningsverksamhet åt Pitchbuds Partnerföretag. Juridiska
personer får inte ingå avtal med Pitchbud och/eller använda Tjänsten. Du förstår och
samtycker till att inget i dessa Användarvillkor är avsett, eller ska uppfattas som att något
partnerskap, joint venture eller anställningsförhållande uppstår mellan dig och Pitchbud, eller
mellan dig och något av Pitchbuds Partnerföretag.

2.4.

Användandet av Tjänsten är avgiftsfritt. Pitchbud förbehåller sig dock rätten att i framtiden ta
ut en avgift för användandet av Tjänsten. Om Pitchbud beslutar att införa en sådan avgift
kommer Pitchbud att meddela dig genom Tjänsten och/eller per SMS/e-post. Avgift kommer
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att tas ut tidigast en kalendermånad efter att meddelandet lämnats till dig. Vid införande av
en avgift kan du fritt välja att fortsätta använda Tjänsten eller att säga upp Avtalet.
3.

HUR TJÄNSTEN FUNGERAR

3.1.

Tjänsten tillåter dig att registrera dig som Ambassadör och marknadsföra samt sälja de
Produkter som Pitchbuds Partnerföretag erbjuder via Tjänsten. Du söker själv upp Kunden
genom att dela länkar eller sälja direkt. När Kunden använder den länk du delat, länkas de
till Partnerföretagets ordersida för aktuell produkt och/eller kampanj och kan där lägga en
beställning. Ev. försäljning följs upp automatiskt och du som Ambassadör erhåller ersättning
enligt vad som framgår i Tjänsten vid gällande tidpunkt. Allmänna köpvillkor och eventuellt
andra villkor gäller direkt mellan Partnerföretag och Kunden, detta utan inblandning från
Pitchbud.

3.2.

För att genomföra en order kan det krävas att du inhämtar viss personlig information om
Kunden (mobiltelefonnummer och/eller e-postadress). Kunden har rätt att när som helst
under processen avbryta köpet.

3.3.

Pitchbud tillhandahåller inga Produkter utan agerar endast mellanhand (genom fristående
Ambassadörer) mellan Kunden och Partnerföretag, vilka erbjuder relevanta Produkter. Det
avtal som träffas mellan Kund och Partnerföretaget reglerar villkoren för köpet. Pitchbud
kommer aldrig vara part i ett sådant avtal och något avtalsförhållande ska aldrig anses
uppstå mellan en Kund och Pitchbud.

4.

VEM KAN BLI AMBASSADÖR?

4.1.

För att bli Ambassadör och därmed använda Tjänsten måste du vara minst 18 år gammal,
ha ett svenskt personnummer samt rätt att arbeta i Sverige. Vid anmodan ska
dokumentation som styrker detta kunna uppvisas.

4.2.

Genom att registrera dig och använda Tjänsten samtycker du till att tillhandahålla korrekt,
och aktuell och information om dig som efterfrågas och att utan dröjsmål uppdatera sådan
information. Pitchbud har rätt att när som helst verifiera den information som du har lämnat.

5.

ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN

5.1.

Genom att registrera dig för och använda Tjänsten samtycker du till att:
a.

endast använda Tjänsten för eget bruk;

b.

alltid i alla lägen tydliggöra i din marknadsföring och försäljning gentemot Kund att du
erhålller ersättning från Pitchbud för att göra denna typ av marknadsföring och
försäljning.

c.

inte tillåta andra att använda ditt konto och vara fullt ansvarig för all användning av ditt
konto och för eventuella åtgärder som sker via ditt konto;

d.

inte tillgängliggöra eller på annat sätt överföra ditt konto till andra fysiska eller juridiska
personer;

e.

inte använda ett konto som tillhör någon annan;

f.

inte använda ditt konto eller Tjänsten för olagliga ändamål, inklusive men inte
begränsat till att skicka eller spara olagligt material eller för bedrägliga ändamål;

g.

inte använda Tjänsten för att orsaka besvär, förargelse eller olägenhet;

h.

inte försöka skada Tjänsten på något sätt;

i.

hålla lösenordet och åtkomsten till ditt konto och till Tjänsten säkert och konfidentiellt;

j.

eventuell SMS-kommunikation inom Tjänsten kan medföra tillkommande avgifter
enligt vad som gäller mellan dig och din mobiloperatör;

k.

endast använda Tjänsten i Sverige; och

l.

inte samla in eller spara personuppgifter som inte efterfrågas för orderläggande eller
spara uppgifter efter att en order är färdigbehandlad.
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Pitchbud förbehåller sig rätten att genast säga upp Avtalet och avsluta Tjänsten om du bryter
mot någon av ovanstående bestämmelser.
6.

PRIS FÖR PRODUKTER
Priset för de Produkter som du erbjuder Kunden gäller mellan Kunden och Pitchbuds
Partnerföretag. Pitchbud ansvarar inte på något sätt för prissättningen av Produkter.
Produkter och aktuella priser uppdateras löpande i Tjänsten och ibland med kort varsel. Det
är ditt ansvar i egenskap av Ambassadör att hålla dig informerad om korrekt prissättning
gällande Produkter vid försäljning till Kund. En bekräftad kundorder påverkas dock inte av
prisförändringar. Pitchbud hanterar inte pengar eller varor, utan detta sker direkt mellan
Kund och relevant Partnerföretag.

7.

ERSÄTTNING TILL AMBASSADÖRER

7.1.

Pitchbud åtar sig att ersätta dig som Ambassadör för varje godkänd order enligt vid var tid
gällande provisionsmodell och villkor. En order anses godkänd 30 dagar efter
orderläggandet, under förutsättning att Kunden blir godkänd av Pitchbuds Partnerföretag och
dessutom inte utnyttjar sin lagstadgade ångerrätt. Aktuell provision och villkor för erhållande
av ersättning återfinns i Tjänsten. Pitchbud har rätt att från tid till annan ändra provisionen
och villkoren för erhållande av ersättning. Sådan ändring meddelas dig genom Tjänsten och
om du inte godkänner ändringen kan du fritt välja att säga upp Avtalet.

7.2.

Ersättningen betalas ut av din arbetsgivare, Cool Company. För utbetalning av ersättning
och därmed sammanhängande frågor gäller vad som anges i det anställningsavtal och
eventuella andra villkor och bestämmelser som överenskommits mellan dig och Cool
Company. Pitchbud ansvarar inte för fel som orsakas av Cool Company.

8.

MARKNADSFÖRING AV PRODUKTER
Pitchbud ansvarar inte för utformningen av marknadsföringen av de Produkter som
tillhandahålls i Tjänsten. Det är Pitchbuds Partnerföretag som ensamt beslutar om, och
tillhandahåller, allt marknadsföringsmaterial som publiceras i Tjänsten. Vid marknadsföring
och försäljning av Produkter åtar du dig att tillhandahålla Kunder sann och korrekt
information, att klart och tydligt upplysa potentiella Kunder om att du marknadsför och säljer
Produkter för det relevanta Partnerföretagets räkning, samt att klart och tydligt informera om
att du erhåller ersättning för varje lagd order. Att ge sken av att du inte erhåller ersättning
kan utgöra vilseledande marknadsföring. För det fall du bryter mot denna bestämmelse kan
du komma att bli skadeståndsskyldig gentemot Pitchbud för den förlust och/eller skada som
Pitchbud kan komma att orsakas på grund av din vilseledande marknadsföring.

9.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH LICENS

9.1.

Allt innehåll på Webbplatsen och i Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, logotyper,
ikoner, varumärken, text, bilder, rörliga bilder, ljud, illustrationer, musik, programvara
(förutom applikationen), etc., samt allt som Pitchbuds Partnerföretag publicerar, förutom
användarinnehåll (”Pitchbudinnehållet”), ägs av Pitchbud, dess användare, eller licensgivare.
Genom att godkänna dessa Användarvillkor, beviljar Pitchbud dig en begränsad, ickeexklusiv, icke-överlåtbar licens att använda Webbplatsen och Pitchbudinnehållet enbart i
syfte att sälja Produkter för Pitchbuds Partnerföretags räkning.

9.2.

Genom att godkänna dessa Användarvillkor, beviljar Pitchbud dig även en begränsad, ickeexklusiv, icke-överlåtbar licens att ladda ner och installera applikationen på en mobil enhet
som du äger eller kontrollerar. Applikationen får endast användas för eget bruk. Du åtar dig
att inte;
a.

ändra eller skapa modifierade uppgifter baserat på Tjänsten;

b.

skapa Internetlänkar till Tjänsten eller "avgränsa" eller "spegla" en applikation, annan
service, trådlös eller Internet-baserad enhet;

c.

kopiera eller distribuera applikationen utan skriftligt medgivande från Pitchbud;

d.

använda Tjänsten med en inkompatibel eller obehörig enhet;
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e.

återskapa eller tillgå Tjänsten för att formge eller skapa en konkurrerande produkt
eller tjänst, en produkt som använder liknande idéer, egenskaper, funktioner eller
grafik som i Tjänsten, eller kopiera några idéer, egenskaper, funktioner eller grafik från
Tjänsten;

f.

använda automatiska program eller script, inklusive men inte begränsat till
webbspindlar, webbkrypare, webbrobotar, web ants, web indexers, botprogram, virus
eller maskar eller andra program som kan göra multipla serverförfrågningar per
sekund, eller som i onödan belastar eller hindrar driften och/eller Tjänstens prestanda;

g.

skicka skräppost eller på annat sätt duplicerade eller oönskade meddelanden som
bryter mot gällande lagar;

h.

skicka eller spara kränkande, obscent, pornografiskt, hotande, smädligt eller på annat
sätt olagligt eller skadegörande material, inklusive material som är skadligt för barn
eller bryter mot annan persons integritetsrättigheter;

i.

skicka eller spara material som innehåller programvirus, maskar, trojanska hästar eller
någon annan skadlig datorkod, filer, skripter, agenter eller program;

j.

störa eller hindra Tjänstens integritet eller prestanda eller data som finns i den, eller
försöka få obehörig åtkomst till Tjänsten eller dess relaterade system eller nätverk.

Pitchbud har rätt att undersöka och kan involvera och samarbeta med myndigheter för att
upprätthålla lagar och åtala användare av Tjänsten som bryter mot dessa Användarvillkor.
Pitchbud förbehåller sig rätten att när som helst och utan föregående varning ta bort eller
avaktivera åtkomsten till innehåll som Pitchbud ensam anser står i strid med dessa
Användarvillkor eller på annat sätt är skadligt för Tjänsten.
10.

SAMSPEL MED PARTNERFÖRETAG
När Tjänsten används, kan du korrespondera med, köpa Produkter av, eller delta i
kampanjer från Pitchbuds Partnerföretag, deras tjänsteleverantörer, annonsörer eller
sponsorer, vilka visar sina Produkter genom en länk inom Tjänsten. Dessa länkar tar dig från
Tjänsten och ligger utanför Pitchbuds kontroll. Webbsidorna som du kan länka till har sina
egna separata villkor och bestämmelser. Pitchbud ansvarar inte och kan inte hållas ansvarig
för innehåll och aktiviteter på dessa webbsidor och du besöker därför dessa webbsidor helt
på egen risk.

11.

SKADESLÖSHETSFÖRBINDELSE
Du åtar dig att hålla Pitchbud skadeslöst mot alla anspråk, kostnader (inklusive rimliga
advokatkostnader), skador, förluster och skyldigheter som uppstår till följd av eller i samband
med att du;
a.

överträder eller bryter mot något villkor i dessa Användarvillkor eller annan lag eller
bestämmelse, oavsett om den omnämns häri eller inte;

b.

bryter mot Pitchbuds Partnerföretags regler och villkor;

c.

missbrukar användandet av Tjänsten; eller

d.

begår annan olaglig handling.

12.

PITCHBUDS ANSVAR

12.1.

Du samtycker till att din enda rätt till påföljd vid problem eller missnöje med Tjänsten är att
du när som helst kan sluta använda Tjänsten och säga upp Avtalet.

12.2.

Information, rekommendationer och/eller tjänster som du får på eller genom Tjänsten
tillhandahålles i befintligt skick. Pitchbud avser att hålla Tjänsten och dess innehåll korrekt,
uppdaterad och i drift, men garanterar inte att Tjänsten är fri från fel, defekter, skadlig
programvara, virus eller att innehållet är korrekt, uppdaterat och riktigt, eller att Tjänsten
alltid är i drift.

12.3.

Pitchbud ansvarar inte för skador som uppstår till följd av användandet av (eller oförmåga att
använda) Tjänsten, inklusive skador orsakade av skadlig programvara, virus eller annan
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felaktig eller ofullständig information som Ambassadör eller Kund lämnat, förutom om sådan
skada uppstår till följd av uppsåt eller grov vårdslöshet från Pitchbuds sida.
12.4.

Pitchbud ansvarar inte heller för skador till följd av användandet av (eller oförmåga att
använda) elektronisk kommunikation med Tjänsten, inklusive, men inte begränsat till, skador
till följd av misslyckad eller försenad leverans av elektronisk kommunikation, ingrepp eller
manipulering av elektronisk kommunikation av tredje parter eller av datorprogram som
används för elektronisk kommunikation och överföring av virus.

12.5.

Pitchbud ansvarar inte, och kan inte hållas ansvarig, för kvalitén på de Produkter som
erbjuds av Pitchbuds Partnerföretag i Tjänsten.

12.6.

Kvaliteten på försäljningen som sker genom användandet av Tjänsten är helt och hållet ditt
ansvar i egenskap av Ambassadör. Pitchbud genomför löpande kvalitetskontroller för att
säkerställa att försäljningen sker i enlighet med dessa Användarvillkor.

12.7.

Pitchbuds ersättningsansvar gentemot dig är i samtliga fall begränsad till ersättning för
direkta kostnader och skador, Pitchbud är inte, under några omständigheter skyldig att
ersätta dig för indirekta kostnader och skador. Pitchbuds ersättningsansvar är begränsat till
ett maxbelopp som motsvarar den ersättning som du erhållit från Pitchbud under de sex (6)
senaste månaderna innan ersättningsansvaret uppstod.

13.

PERSONUPPGIFTER
Pitchbud värnar om din integritet. Vi behandlar personuppgifter i enlighet med tillämpliga
lagar. För mer information om behandling av personuppgifter hänvisar vi till vår
Integritetspolicy. Genom att registrera ett konto och/eller använda Tjänsten samtycker du till
att Pitchbud får behandla dina personuppgifter i enlighet med innehållet i Integritetspolicyn.

14.

AVTALSTID OCH UPPSÄGNING

14.1.

Avtalet mellan Pitchbud och dig gäller till dess någon part säger upp det. Du har rätt att när
som helst säga upp Avtalet och därmed avsluta Tjänsten och ditt konto genom att skicka epost till vårt support på support@pitchbud.com.

14.2.

Pitchbud har rätt att när som helst och utan orsak med omedelbar verkan säga upp Avtalet
samt upphöra att tillhandahålla Tjänsten. Har du inte loggat in på ditt konto på mer än 300
dagar kan ditt Avtal per automatik upphöra. Du kommer att informeras för det fall Pitchbud
säger upp ditt Avtal. I samband med Avtalets upphörande kommer Pitchbud tillse att din
innestående, upparbetade, ersättning betalas ut av Cool Company.

15.

ÖVRIGT
Om något villkor eller del därav i dessa Användarvillkor skulle befinnas vara ogiltigt eller
annars inte kunna göras gällande ska detta inte påverka giltigheten av övriga bestämmelser
i dessa Användarvillkor. I sådant fall ska parterna göra de jämkningar och justeringar av
Användarvillkoren som skäligen är påkallade. Pitchbuds dröjsmål med att utöva en rättighet
eller göra gällande en påföljd enligt dessa Användarvillkor ska inte inverka på Pitchbuds
möjligheter att sedermera utöva rättigheten eller göra gällande påföljden.

16.

MEDDELANDE
Pitchbud har rätt att delge dig information genom att lägga ut ett allmänt meddelande i
Tjänsten eller genom att skicka ett meddelande till den e-postadress, mobiltelefonnummer
eller postadress som finns registrerad i Pitchbuds kontoinformation.

17.

ÖVERLÅTELSE
Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Användarvillkor
utan Pitchbuds föregående skriftliga medgivande.
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18.

TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTELÖSNING
Dessa Användarvillkor lyder under svensk rätt. Tvist i anledning av Pitchbuds och
Ambassadörers mellanhavanden och/eller användandet av Tjänsten ska prövas i
Stockholms tingsrätt.

19.

FRÅGOR
Vänligen kontakta support@pitchbud.com för mer information.
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