
s 

 

 
 

UPPSALA UNIVERSITET 
Företagsekonomiska Institutionen - Handelsrätt 

 

 
Orosmoln över tjänsteavtal 

En avtalsanalys inom molntjänster 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Datum: 2012-01-19 
Kandidatuppsats HT 2011 
Författare: Anna-Karin Andersen & Therése Melin 
Handledare: Kjell Adolfsson 

  



	   1	  

SAMMANFATTNING 

Molntjänster är aktuellt inom IT-området och spås skall komma att förändra sättet på vilket vi 
använder oss av datorer och internet. Fler och fler företag beslutar att köpa in sådana tjänster 
bland annat på grund av en kostnadseffektivisering av IT-hanteringen. I ett molntjänsteavtal 
läggs grunden för vad som förväntas av köpare och säljare vid köp av molntjänster. På grund 
av den växande användningen av dessa tjänster och dess relativt nya intåg på marknaden har 
vi granskat två av de största aktörernas molntjänstavtal med syftet att identifiera och diskutera 
riskerna förknippade med avtalen. Utifrån de risker vi upptäckt ges därefter förslag till en 
blivande molnkund på överväganden som denna kan ha användning av vid avtalsskrivandet 
med en molntjänstleverantör.  
 
För att undvika olägenheter ger vi som förslag till en blivande molnkund att exempelvis 
svarstiden med fördel kan föras in i parternas avtal. Vidare bör kunden vara uppmärksam på 
leverantörens eventuella rätt till ensidiga ändringar i avtal och tjänst och kunden bör överväga 
vilka konsekvenser detta kan ha för dess företag samt i vilken utsträckning ändringar kan 
accepteras. Uppmärksam bör även den blivande kunden vara på de långtgående 
ansvarsfriskrivningar som leverantörerna gör då detta till viss del kan minska dess incitament 
att upprätthålla en hög servicenivå.  
 
De granskade avtalen var i stora drag relativt lika varför vi har anledning att tro att fler 
molnavtal ser ut på ett liknande sätt. Det innebär att de överväganden som diskuterats i 
samband med uppsatsens aktuella avtal, även torde kunna appliceras på andra 
molntjänsteavtal. 
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FÖRKORTNINGAR 

 
AvtL  - Avtalslagen  

CISG  - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods 

IaaS  - Infrastructure as a Service 

KöpL  - Köplagen,  

PaaS  - Platform as a Service  

PECL  - UNIDROIT Principles of European Contract Law  

PICC  - UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts 

PUL -Personuppgiftslagen 

SaaS  - Software as a Service  

UNCITRAL - United Nations Commission on International Trade Law 

 

BEGREPPSLISTA 

 

Applikation  datorprogram som är avsett för viss tillämpning i praktiskt arbete(ex.  
Ordbehandling och bokföring). 
 
Hårdvara  maskinvara, infrastruktur. Är de delar av datorsystem som är fysiskt påtagliga  
(motsatsen till programvara).  
 
Mjukvara - Även kallat programvara, är datorprogram eller programsystem.  

Nedtid  Den tid molntjänsterna inte är tillgängliga. 

Operativsystem - En samling datorprogram som syftar till att underlätta användandet av en 
dator. Detta genom att utgöra länken mellan datorns maskinvara och de tillämpningsprogram 
som användaren vill köra på datorn. Exempel på operativsystem är Microsoft Windows, Mac 
OS X, Linux.  

Upptid  Den tid molntjänsterna är tillgängliga.  

Virtualiseringsteknik - Teknik som är utformad för att abstrakt skilja mellan hårdvara och 
den programvara som körs på denna. 
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Kapitel 1 
I detta kapitel ges en introduktion till uppsatsens huvudsakliga ämne, syfte och 
problemformulering samt en beskrivning av hur vi har gått till väga för att behandla vår 
problemformulering. 

1.1 Inledning och problemformulering 
Avtal är fundamentalt i mellanmänskliga relationer och som bekant bygger såväl affärslivet 
som de flesta vardagstransaktioner till stora delar på frivilligt ingångna avtal av olika slag. 
Som verktyg används avtalet vid exempelvis utbytet av varor, tjänster och andra prestationer.1  

De avtal, vilka är föremål för denna uppsats, innefattar kommersiella köp av molntjänster. 
Dessa tjänster är aktuella inom IT-området och spås skall komma att förändra sättet på vilket 
vi använder oss av datorer och internet2. Molntjänster kan beskrivas som en teknologi som 
gör det möjligt att hantera datorprogram, datalagring, processorkraft och kapacitet som en 
tjänst via internet. 3  Istället för att installera hård- och/eller mjukvara lokalt, finns detta 

et vill säga, tillgängligt via servrar som nås över internet.4 Då man 
inte behöver bekosta egna servrar och underhåll av dessa kan molntjänster innebära en tids- 
och kostnadseffektivisering för många företag.5  Av bland annat den anledningen beslutar fler 
och fler bolag att köpa in sådana tjänster och enligt Gartner 6  kommer marknaden för 
molntjänster att växa till 150,1 miljarder dollar per år under 2013, vilket nästan är en 
tredubbling sedan 2009.7 I samband med molntjänsternas nya intåg på marknaden har stora 
diskussioner blossat upp gällande risker som användandet av molntjänster kan innebära. Stort 
fokus har legat på att användaren riskerar att bryta mot personuppgiftslagen(PUL) om 
personuppgifter förvaras externt i ett moln.8  Denna uppsats ämnar diskutera risker i samband 
med molntjänster men fokus för denna uppsats är dock ett annat än PUL och skall presenteras 
nedan. 

Google och Amazon är två av de tio vanligast anlitade molntjänstleverantörerna och det är 
med andra ord med dessa leverantörer många företag skriver tjänsteavtal i detta 
sammanhang.9 Lagstiftningen gällande kommersiella köp av tjänster är dock både nationellt 
och internationellt sett tunn vilket innebär att noggrannhet måste vidtas av samtliga 
avtalsparter vid upprättandet av sådana avtal. Med anledningen av den växande användningen 
av tjänsten, dess aktualitet och behovet av att noggrant utforma dessa typer av avtal har vi valt 
att granska Googles och Amazons molntjänstavtal. Granskningen sker utifrån en svensk 
kunds perspektiv för att identifiera och diskutera eventuella risker med dessa. Detta för att 
sedan i ljuset av riskerna upprätta några råd till kund som denna kan ha användning av vid 
avtalsskrivande med en molntjänstleverantör.  

Den problemformulering, som i denna uppsats skall behandlas, är med andra ord: Vilka 
relevanta överväganden kan en kund göra för att reducera eventuella risker i molnavtal? 

                                                 
1 Adlercreutz, A & Gorton, L (2011). s 17 och Adlercreutz, A & Mulder, B J(2009). s 9. 
2 Miller, M. s 7. 
3 Ny Juridik 2:11 s. 37, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster  
4 Miller, M. s. 7 f. 
5 A a. s 24 f. 
6 Gartner är ett internationellt IT-forskning och rådgivningsföretag. 
7 Williams, M. s 1. 
8 Se bland annat: Svt, Olagligt använda molntjänst för personuppgifter  & Datainspektionen, Molntjänster och 
personuppgiftslagen. 
9 SearchCloudComputing, Top 10 cloud computing providers of 2011. 
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1.2 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att analysera två molntjänstavtal utifrån kunds perspektiv för att 
identifiera och diskutera eventuella risker med dessa. Detta för att sedan i ljuset av riskerna 
upprätta några råd till kund som denna kan ha användning av vid avtal med en 
molntjänstleverantör.  

1.3 Metod och disposition 
Denna uppsats inleds med ett par deskriptiva delar om avtal och molntjänster i vilka en 
litteraturstudie till stor del har gjorts. Även befintliga lagar och regelverk har till viss del 
studerats. Vidare har en sammanfattning av två befintliga molnavtal gjorts där vi har valt ut 
och sammanfattat de, för denna uppsats, mest relevanta delarna. Avtalen innefattar dels köp 
av Googles molntjänst vid namn Google Apps och dels Amazons molntjänst vid namn EC2. 
Dessa två molntjänster är två av de tio mest använda i världen, vilket är anledningen till att 
just dessa granskas. De utvalda avtalen följs av en konsekvensorienterad diskussion i ljuset av 
vanliga överväganden en kund bör göra vid ingående av avtal. Detta för att sedan, med 
hänsyn till avtalets konsekvenser, leda fram till några överväganden vilka kan tas i beaktande 
av ett företag som planerar att köpa in en molntjänst. 

1.4 Avgränsningar 
I denna uppsats diskuteras de utvalda avtalen endast utifrån en svensk kunds perspektiv. 
Vidare gäller uppsatsen endast kommersiella avtal vilket innebär att både kunder och säljare 
är företag.  

De risker som har identifierats i de analyserade avtalen är inte ämnade att vara en 
uttömmande lista på alla risker som kan vara vid handen för ett företag vid tecknande av ett 
sådant avtal. Eventuella risker gällande hur avtalen tolkas i domstol behandlas inte i detta 
arbete av utrymmesskäl. 

De råd till kund som avslutar denna uppsats ämnar inte vara en fullständig lista på sådant som 
en kund kan ta i beaktning vid ingående av molnavtal. 
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Kapitel 2 - Avtal 
I detta kapitel ges en beskrivning av vad avtal är samt en sammanställning över några 
nationella och internationella lagar och regelverk vilka innefattar avtal. Slutligen ges en 
förklaring av begreppet standardavtal. 

2.1 Allmänt om avtal 
Avtalet är ett verktyg som används vid bland annat utbytet av varor, tjänster och andra 
prestationer. 10  Partsbindningsfunktionen är avtalets främsta funktion, vilket innebär att 
avtalsparterna knyts samman i en rättslig relation. Avtal är alltså bindande parterna emellan 
och därmed rättsligt sanktionerade, om inget annat framgår av avtalet eller omständigheterna i 
övrigt. Innebörden av avtalets bindande verkan kan vara att rättsmaskineriet (exempelvis 
domstolar) står till en parts förfogande om denne önskar tvinga en motpart att fullfölja avtalet. 
Andra former av sanktioner finns också, exempelvis kan sociala sanktionsformer vara 
effektiva påtryckningsmedel. Om en part inte håller sin del av avtalet kan detta komma att 
påverka den framtida viljan att på nytt ingå en avtalsrelation till parten. En parts anseende kan 
även påverkas negativt av att ett avtal inte fullföljs. Ytterligare en funktion som avtalet har är 
en regleringsfunktion för att reglera parternas mellanhavanden. Detta är vanligt i avtal som 
innehåller åtaganden för framtida förverkligande. Vid avtal där prestationer omedelbart 
utväxlas är denna funktion mindre framträdande eller i många fall obefintlig. En tredje 
funktion som avtalet fyller är en utfästelse om ömsesidighet, frivillighet och samverkan 
mellan parterna vid avtalets tillkomst.11  

Inom avtalsrätten förekommer en mängd rättsliga principer, men de viktigaste sådana i detta 
sammanhang är principerna om avtalsfrihet samt pacta sunt servanda. 12  Dessa är 
framsprungna ur de fundamentala reglerna för mänsklig samvaro och deras innehåll påverkas 
av idéhistoriska utvecklingslinjer, politiska värderingar samt samhällsförhållandena i övrigt.13 
Principen om avtalsfrihet är en byggsten i marknadsekonomins rättsliga fundament dit ett 
antal grundläggande fri- och rättigheter av ekonomisk natur, som tillkommer medborgarna 
och företagen, hör.14 Avtalsfriheten innebär en frihet att dels avgöra om och med vem man vill 
sluta avtal och dels att ge avtalet det innehåll om vilket parterna kan enas. 15  Friheten 
inskränks dock av regler vilka är indispositiva, särskilt på områden där det anses viktigt att 
medborgarna tillförsäkras möjligheten att på skäliga villkor få tillgång till produkter, tjänster 
och nyttigheter.16 Pacta sunt servanda innebär att ett rättsligt förpliktande löfte till någon 
annan skall hållas. Ett brott mot detta är sanktionerat i rättsordningen vilket innebär att den 
som avgett löftet är underkastad rättsliga påföljder om detta inte infrias.17  

Avtal kan vara av skiftande art men gemensamt är att man vill frambringa en förändring eller 
säkerställa något bestående. Dess grundstenar kan sägas vara vem, vad, när och var och detta 
brukar vanligen explicit uttryckas i parternas avtal.18 

                                                 
10 Adlercreutz, A & Gorton, L(2011). s 17 och Adlercreutz, A & Mulder, BJ(2009). s 9. 
11 Adlercreutz, A & Mulder, B J (2009). s 12. 
12 Ramberg, C & Ramberg, J (2010). s 17-18 
13 Hultmark, C & Ramberg, J (2010). s 19 
14 Bernitz, U (2009). s 36.  
15 Ramberg, C Ramberg, J (2010). s 18. 
16 Nationalencyklopedin, Avtalsfrihet. 
17 Lehrberg, B. s. 11. 
18 Ramberg, C & Ramberg, J (2010). s 15-17. 
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2.2 Lagstiftning 
Det är sällsynt att avtal är så klara och fullkomliga att kompletteringar, med vad som gäller 
enligt lag eller allmänna rättsprinciper, till fullo kan undvikas.19 Med andra ord fordras något 
slag av utfyllande regler där avtalet inte ger ledning. Vi ämnar därför att nedan redogöra för 
några lagar och regler som innehåller avtalsrättsliga regleringar. 

2.2.1 Nationell lagstiftning 
I Sverige har vi ett flertal lagar som innehåller avtalsrättsliga regleringar. 1915-års lag om 
avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område, även kallad avtalslagen 
(AvtL), utgör dock grunden för avtalsrätten. 20 AvtL är indelad i tre kapitel där det i första 
kapitlet ges regler om slutande av avtal, andra kapitlet har till syfte att reglera 
rättsverkningarna av fullmakt att sluta avtal och det tredje kapitlet slutligen handlar om 
rättshandlingars ogiltighet.21 Lagen innehåller både dispositiva och indispositiva regler där det 
tredje kapitlet i stora delar utgörs av tvingande regler medan de andra kapitlen huvudsakligen 
innehåller dispositiva dito.22  

Som nämnt är dock inte AvtL den enda lagen som innehåller avtalsrättsliga regleringar. 
Sådana återfinns även i de svenska lagar som reglerar någon form av köp, exempelvis 
köplagen (KöpL). KöpL, som trädde i kraft 1 januari 1991, har till syfte att reglera 
avtalsförhållandet mellan säljare och köpare vid köp och, i tillämpliga delar, även byte av lös 
egendom23.24 Lagen reglerar bland annat varans avlämnande, risken för varan, påföljder vid 
dröjsmål vid varans avlämnande och påföljder vid fel i vara.25 KöpL är i sin helhet dispositiv 
enligt 3§ KöpL. 

För att tydliggöra skillnaden mellan AvtL och KöpL kan man säga att AvtL i stort reglerar 
huruvida ett avtal är giltigt eller ogiltigt och KöpL reglerar avtalets innehåll. Om vi antar att 
ett avtal har slutits och att det inte anses vara ogiltigt enligt AvtL uppkommer frågan vilka 
rättsverkningar som avtalet har. Om parternas avtal inte innehåller något svar på en viss fråga 
får man tillgripa komplettering av avtalet genom utfyllning med hjälp av KöpL för att finna 
en lämplig och rimlig lösning på problemet. 

2.2.2 Internationella avtalsrättsliga regleringar 
Internationellt finns det, i avtalsrättsliga sammanhang, inte bara nationella lagar och 
bestämmelser att tillgå. På grund av en växande internationell handel har man, i ett 
unifieringsarbete, försökt att skapa gemensamma regelverk och bestämmelser länder emellan. 
Bland dessa kan nämnas; United Nations Convention on Contracts for the International Sale 
of Goods (CISG), UNIDROIT26 Principles of International Commercial Contracts (PICC) 
samt UNIDROIT Principles of European Contract Law (PECL) vilka skall beskrivas nedan.  

CISG är en konvention som utarbetats av UNCITRAL 27  i syfte att unifiera köprätten. 28 
Konventionen tillhandahåller, enligt UNCITRAL, en modern, enhetlig och rättvis ordning för 
                                                 
19 Ramberg, J (2006). s 27. 
20 Weibull, E. s 319. 
21 Almén, T & Eklund, R. s 8. 
22 Adlerkreutz, A & Gorton, L (2011). s 29. 
23 Allt som ej är fast egendom är lös egendom 
24 Nelson-Bülow, H. s 21. 
25 KöpL (1990:931) 
26 UNIDROIT är en mellanstatlig organisation med säte i Rom, vars syfte är att medverka till harmonisering, 
koordinering och unifikation av privaträtten i olika länder. 
27 UNCITRAL, är FN:s kommission för internationell handelsrätt, grundad 1966 för att utveckla, harmonisera 
och unifiera den rättsliga regleringen av den internationella handeln. 
28 Herre, J & Ramberg, J. s 47. 
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avtal om internationell försäljning av varor, vilket innebär att samma köprättsliga regler för ett 
köp skall gälla oavsett vilka länder ett avtal har anknytning till. Detta under förutsättning att 
de länder vilka avtalsparterna har anknytning till har tillträtt konventionen.29  

Konventionen, bestående av fyra delar, behandlar bland annat allmänna principer, vad som är 
gällande för ingående av avtalet samt parternas skyldigheter och påföljder vid avtalsbrott. 
Samtliga länder inom EU, förutom Irland, Malta, Portugal och Storbritannien, har ratificerat 
CISG. I svensk rätt har CISG införlivats genom lagen om internationella köp.30 Dock har 
Sverige såsom Finland, Norge och Danmark valt att inte vara bunden av konventionens del II 
om avtalsingående. Detta då konventionen tar avstånd från löftesprincipen som innebär att ett 
skriftligt anbud är bindande (under en acceptfrist). Istället gäller huvudprincipen att anbudet 
kan återkallas.31 

Institutet UNIDROITs verksamhet har resulterat i flera regelverk till vilka avtalsparter kan 
hänvisa i dess avtal i de fall parterna vill undvika tillämpning av någondera partens nationella 
rätt.32 PICC är ett av dessa verk och avsikten med detta är att tillhandahålla regler och 
principer för internationella kommersiella avtal. I verket ges bland annat regler för 
avtalsingående, avtalets giltighet, parters skyldigheter, fullgörelse och konsekvenserna av 
icke-uppfyllelse.33 Vad gäller förhållandet till CISG är PICC på vissa områden överlappande. 
PICC fungerar då som ett komplement till- och som ett stöd för tolkningen av CISG.34  

PECL är till stora delar lik PICC men med den största skillnaden att PECL är avsedd att 
användas när de båda kontraktsparterna är EU-medlemmar medan PICC har en universell 
tillämpning.35  

2.2.3 Lagar vid kommersiella köp av tjänster?  
Den typ av avtal, vilka är föremål för denna uppsats, innefattar kommersiella köp av 
molntjänster. AvtL gäller för alla typer av avtal och därmed även för avtal om köp av tjänst. 
Som nämnt ger dock inte denna lag någon vägledning kring innehållet likt den som fås i 
exempelvis KöpL vid köp av lösa saker. Någon motsvarighet till KöpL vid kommersiella köp 
av tjänster finns heller inte. Även internationellt är lagstiftningen på detta område tunt. På 
grund av detta är det av vikt att avtalen vid kommersiella köp av tjänster är väl genomtänkta 
av både säljare och köpare. 

2.3 Standardavtal  
Många avtal föregås av förhandlingar mellan parterna, men avtalstekniken har på senare tid 
utvecklats genom standardiserade avtalsbestämmelser som kopplas på den individuellt 
utformade delen av avtalet. 36 Vid avtalsslutet förhandlar parterna endast om vissa centrala 
punkter som exempelvis pris, kvantitet och plats för fullgörandet.37 Med andra ord används 
numera ofta så kallade standardavtal i samband med avtalsslut. Standardavtal kan se mycket 
olika ut då dessa kommer till användning i olika branscher och olika relationer 38 . Ett 
gemensamt drag för standardavtal är dock att avtalsförhållandet mellan parterna helt eller 

                                                 
29 UNCITRAL, 1980 - United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) 
30 Herre, J & Ramberg, J. s 48. 
31	  Herre, J & Ramberg. S 141.	  
32 Adlerkreutz, A & Gorton L (2011). s 46.    
33 UNIDROIT principles of international commercial contracts 2004 & Herre, J & Ramberg. s 88. 
34 Herre, J & Ramberg. s 86-89. 
35 Adlercreutz, A & Gorton L. (2011) s 46. 
36 Ramberg, J (2006). s 20. 
37 Adlercreutz, A & Gorton, L (2011). s 21. 
38 I b. 
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delvis regleras av villkor som är i utarbetade i förväg och därför inte har varit föremål för 
individuell förhandling. Dessa är typiskt sett samlade i särskilda standardformulär som många 
gånger är mycket omfattande.39 

Fördelarna med att använda standardavtal vid avtalsslut är flera och även om standardavtalen 
används i vitt skilda relationer kan man urskilja några huvudsyften som är gemensamma för 
dessa.  Bland dessa kan nämnas rationalisering, precisering och riskfördelning. 40 
Rationaliseringssyftet gör sig särskilt gällande i fråga om transaktioner av massavtalskaraktär. 
Exempelvis blir det tidsödande för ett företag som säljer mobiltelefoner om dessa skall ingå i 
förhandlingar med varje enskild kund gällande de allmänna villkoren för tillhandahållandet av 
prestationen. En långt driven standardisering minskar transaktionskostnaderna då man inte 
behöver tänka på varje enskilt avtal för sig.41 Precisering syftar i detta fall till att precisera 
rättsläget. Ett upprättande av standardavtal möjliggör att preventivt avvärja rättsosäkerhet och 

kontraktstypen. På så sätt söker man vinna förutsebarhet samt kostnadsminimering. 42 
Riskfördelningssyftet innebär att man genom standardavtal förskjuter riskfördelningen mellan 
parterna i jämförelse med vad som skulle vara gällande enligt de dispositiva rättsreglerna i det 
specifika fall inget särskilt avtalats.43 

Standardavtalens fördelar till trots, finns det dock vissa nackdelar. Nackdelarna kan i 
synnerhet visa sig i den ovan nämnda riskförskjutning som inte sällan görs till förmån för den 
starkare avtalsparten så att avtalet blir obalanserat och ensidigt. 44  Även det faktum att 
standardavtalen många gånger är mycket omfattande utgör en nackdel då det finns en risk för 
att avtalet inte har detaljlästs av båda parter vid avtalsslut. Dessvärre är det många som 
slentrianmässigt godtar den standardiserade texten utan att läsa igenom den.45 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 Bernitz, U (2008). s 15-16. 
40 Bernitz, U (2008). s 20. 
41 I b. 
42 A a. s 20-21. 
43 A a. s 21. 
44 A a. s 24. 
45 Ramberg, J (2006). s 20. 
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Kapitel 3 - Överväganden vid ingående av avtal. 
I detta kapitel redogörs för några överväganden som ur kundens perspektiv kan göras i 
samband med avtalsslut. 

3.1 Förpliktelser 

3.1.1 Säljarens och köparens förpliktelser  
Inom kontraktsrätten behandlas frågor som rör relationen mellan parterna i avtalet. Här 
behandlas de rättigheter och skyldigheter parterna har i förhållande till varandra, hur dessa 
sanktioneras samt under vilka förutsättningar påföljder kan göras gällande. Inom 
kontraktsrätten är begreppet förpliktelse centralt. Fokus ligger här på en parts plikter för att 
kunna fastställa vad parten har att fullgöra och i vilken mån parten fullgjort vad som krävs av 
denne. Tanken är att rättigheten och skyldigheten är två sidor av samma sak. Då en part har en 
förpliktelse finns det alltid en annan part som, med exakt samma innehåll, har en rättighet 
eller en rättighet att kräva fullgörelse för en viss förpliktelse.46 Exempelvis finns, i de flesta 
avtal, villkor som säger att en av parterna skall prestera något, exempelvis leverera en vara, 
mot att den andra parten betalar en viss summa pengar i ersättning för prestationen. När, var 
och hur utbytet av dessa förpliktelser skall ske, bör för att undvika framtida problem, regleras 
i avtalet.47 Parternas förpliktelser har nära relation till begreppet kontraktsbrott, det vill säga 
då en förpliktelse inte har fullgjorts inom den avtalade tiden, samt att detta kan leda till vissa 
kontraktsbrottspåföljder.48 

3.1.2 Sekretess 
Att iaktta sekretess och inte föra vidare information om exempelvis affärshemligheter eller 
tekniska specialistkunskaper är mycket betydelsefullt i avtalssammanhang och en 
sekretessklausul i ett avtal kan säkerställa detta. 49  En sekretessklausul kan innebära att 
innehållet i avtalet inte får offentliggöras. Den kan även innehålla ett förbud mot att 
motparten sprider information om företaget eller använder sig av information om företaget på 
annat sätt än vad som står i avtalet. Att information skall förvaras på ett visst sätt så att andra 
inte kan komma åt den är ytterligare en viktig punkt som kan vara villkorat i 
sekretessklausulen. Sekretessen bör gälla både under avtalstiden och efter avtalstidens slut.50  

3.2 Friskrivningar 

vilka utesluter eller begränsar en parts ansvar eller förpliktelser i förhållande till vad som 
51 

Syftet med friskrivningar kan sägas vara att begränsa en parts ansvar i förhållande till 
dispositiv rätt eller avtalet. På så sätt ändras förutsättningarna för att kontraktsbrott skall anses 
vara för handen, samt huruvida påföljder och i sådant fall vilka påföljder som kan göras 
gällande mot parten. Rent praktiskt innebär friskrivning att en part mer eller mindre berövas 
möjligheten att göra gällande olika påföljder vid exempelvis ett avtalsbrott.52  

                                                 
46 Lehrberg B. s. 291-292 
47 Molin A. s. 44 
48 Lehrberg B. s. 292 
49 Ramberg C & Ramberg J (2011). s. 37 ff. 
50 Molin A. s. 49 
51 Lundmark, T. s 34 & Bernitz, U (2008) s. 21. 
52 Lundmark, T. s 34 -35. 
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Friskrivningar kan vara mer eller mindre långtgående och ha en generell eller partiell 
karaktär. I dessa sammanhang brukar man tala om ansvarsfriskrivning, ansvarsbegränsning, 
egenskapsfriskrivning samt påföljdsfriskrivning. 53  Ansvarsfriskrivning innebär att hårdare 
krav ställs för att den friskrivande parten skall bli ansvarig, till exempel krav på grov culpa 
istället för endast culpa. Med ansvarsbegränsning menas att ansvarets omfattning begränsas 
för den aktuella parten och detta kan exempelvis göras genom att ett högsta ersättningsbelopp, 
vilket kan göras gällande mot parten, anges. Egenskapsfriskrivning innebär att helt eller delvis 
inskränka ansvaret för prestationens generella eller precisa egenskaper. Med 
påföljdsfriskrivning menas att motparten mer eller mindre förlorar sin rätt att, på grund av 
friskrivarens kontraktsbrott, göra olika påföljder gällande mot denne.54 

En felaktig syn skulle dock vara att endast se friskrivningsklausuler som något negativt. 
Friskrivning är en viktig del av avtalsfriheten och innebär bland annat att förutsebarheten vid 
kontraktsbrott underlättar bedömningen av de ekonomiska risker som ett avtal kan medföra.55 

Något som en kund dock bör vara uppmärksam på är det styrkeförhållande som gör sig 
gällande mellan avtalsparterna. Sällan är parterna i ett avtalsförhållande helt jämnstarka. Detta 
kan exempelvis påverka en situation som till viss del är oreglerad. I en situation då motparten 
är en starkare part öppnas en möjlighet för denne att utnyttja detta genom långt gående 
ansvarsfriskrivningar i avtalet.56 

3.3 Avtalsbrott  
I affärssammanhang händer det ibland att saker och ting inte blir som det från början var 
tänkt. Anledningarna till detta kan vara flera. En avtalspart kanske inte håller vad han/hon 
lovar, något blir fel i prestationen, något oförutsett kan hända som förändrar förutsättningarna 
för möjligheten att fullgöra avtalet. Då föreligger ett avtalsbrott.57  

I samband med avtalsbrott är påföljder en huvudsaklig fråga. Klausuler i ett avtal som 
exempelvis syftar till att säljaren skall ersätta en stor del av den skada köparen lider på grund 
av ett eventuellt avtalsbrott, skapar incitament för att leverans sker i enlighet med avtalet.58 
Med andra ord finns det anledning för kund att se över i hur stor utsträckning denne har rätt 
till ersättning vid ett eventuellt avtalsbrott då detta till viss del påverkar incitamenten för att 
den andra parten handlar avtalsenligt. Självfallet finns det dock fler omständigheter som 
påverkar incitamenten för att handla avtalsenligt såsom lojalitet, moral och renommé. 

3.4 Ändringar i avtal/tjänst 
I regel skall ett avtal stå fast även då ändrade förhållanden medför att avtalet inte längre tjänar 
något ändamål för ena parten eller blir betydligt mer betungande än vad som beräknats. 
Avtalets giltighet beror på omständigheterna vid avtalets tillkomst, en parts bundenhet kan 
sedan inte ändras genom att händelserna utvecklat sig annorlunda än vad som från början var 
tänkt. Undantag förekommer emellertid.59 

Ett avtal kan givetvis ändras eller upphävas då båda parter är överens. Ofta sker detta mot att 
motparten erbjuds en särskild kompensation. Det förekommer även att parter i ett avtal bygger 
in en ändringsklausul i avtalet, det vill säga en bestämmelse om rätten att påkalla ändring med 
                                                 
53 Lundmark, T. s 36. 
54 A a. s 36-37. 
55 Bernitz, U (2008). s 22. 
56 A a. s 13. 
57 Ramberg, C & Ramberg, J (2011) s. 217. 
58 Inköp & Logistik, Fråga advokaten. 
59 Adlercreutz A & Mulder, B J (2009). s 84. 
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hänsyn till ändrade förhållanden. 60  En sådan klausul förekommer ofta i kommersiella 
förhållanden, där fullgörandet av ett avtal sträcker sig över en längre tid.61 En ändringsklausul 
kan även kallas för en ensidig bestämmanderättsklausul, det vill säga ett avtalsvillkor som ger 
ena parten rätt att ensam vidta ändringar i vad som avtalats och som därmed kan vara förenad 
med en för andra parten ogynnsam rättsföljd, eller att ett avgörande på annat sätt förläggs till 
ena parten.62 Att en part vill få möjlighet till omförhandling eller ändring kan exempelvis bero 
på kostnadsförändringar, ny teknik och arbetsmetoder eller ny lagstiftning.63  

3.5 Uppsägning 
Som regel är ett avtal bindande och kan inte sägas upp av någon av parterna. Parterna kan 
givetvis under samförstånd komma överens om att avtalet skall upphöra. I ett avtal som löper 
under längre tid kan det vara en fördel att ta med en uppsägningsklausul i avtalet. Denna kan 
innehålla bestämmelser om under vilka förutsättningar en part kan säga upp avtalet samt 
vilken uppsägningstid som gäller. En anledning till varför ett avtal inte skall kunna sägas upp 
i alla situationer är att en uppsägning av ett avtal kan medföra stora konsekvenser för ena 
parten. 64  

En uppsägning kan ske muntligen men en god regel är dock att alltid göra det skriftligen och 
dessutom säkerställa att motparten tagit del av uppsägningen. På detta sätt undviker man 
bevisproblem om huruvida en uppsägning skett och när.65 Uppsägningstiden får anpassas efter 
avtalet. Då en uppsägning kan medföra stora förändringar för en part kan det vid vissa 
tillfällen vara berättigat med en lång uppsägningstid som ger parten tid och möjlighet till 
omställning.66 

3.6 Lagval 
Anledningen till att en tvist uppstår mellan avtalsparter kan bero på många olika saker. Det är 
dock, som tidigare nämnt, sällsynt att avtal är så klara och fullkomliga att kompletteringar, 
med vad som gäller enligt lag eller allmänna rättsprinciper, till fullo kan undvikas. 67 Om avtal 
träffas mellan två parter med härkomst från olika länder, med olika lagar och rättsliga system, 
kan inte båda rättsystemen tillämpas samtidigt. Detta på grund av att rättssystemen då 
kommer i konflikt med varandra. Vid en tvist gällande ett avtal av en internationell karaktär 
måste med andra ord tillämplig lag väljas.68 
 
Det finns regelverk som avgör hur lagvalsfrågor ska hanteras. Dessa regelverk är något vi i 
denna uppsats inte ämnar gå djupt in på men översiktligt kan nämnas att reglerna återfinns på 
ett antal olika nivåer: nationella regler vilka avgör hur svenska domstolar skall hantera tvister, 
europeiska regler som tillämpas inom EU samt internationella överenskommelser mellan 
Sverige och andra länder.69  
  
Utgångspunkten vid en rättslig lagvalsbedömning är oftast att det är lagen i den parts land 
vilken utför den karaktäristiska prestationen enligt avtalet som skall tillämpas.  Dessvärre är 

                                                 
60 Adlercreutz A & Mulder, B J (2009). s 84. 
61 Bernitz U (2008). s 77 
62 Adlercreutz A & Gorton, L (2010) s. 122 ff. 
63 A a. s 154. 
64 Molin A. s 56. 
65 Ramberg C. s 258. 
66 Molin A. s 57.	  
67 Ramberg, J (2006). s 27. 
68 CFO world, Expertpanelen: Vilka lagar styr vid internationella transaktioner? 
69 I b. 
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det inte alltid lätt att göra en sådan lagvalsbedömning. 70   Som huvudprincip har dock 
avtalsparterna själva möjlighet att avgöra vilken lag som skall reglera deras mellanhavanden 
(principen om partsautonomi).71 Med tanke på den ovan nämnda svårigheten med att göra en 
lagvalsbedömning är en god idé att föra in någon form av lagvalsklausul i ett internationellt 
avtal för att öka förutsebarheten gällande vilket lands lag som, vid sidan av avtalet, skall 
reglera parternas mellanhavanden.72  
 
Lagvalet kan ha stor betydelse för utformningen av ett avtal då detta bestämmer vilket lands 
lag som skall tillämpas på avtalet och fylla ut dess innehåll. Ett avtal som, enligt dess 
lagvalsklausul, skall regleras av exempelvis amerikansk rätt medför att tillämpningen och 
tolkningen av avtalet kan komma att påverkas. Detta i synnerhet gällande benägenheten att 
finna lösningen i det skrivna avtalet enligt amerikansk rätt. 73 För en svensk avtalspart, i ett 
avtal där amerikansk rätt skall tillämpas, kan stora tilläggskostnader uppstå. Detta dels då den 
svenska parten kan bli nödgad att anlita juridisk expertis från det främmande landet för att 
säkerställa avtalstolkningen och dels om tvisten utmynnar i en rättslig process. Vid ett rättsligt 
förfarande kan exempelvis juridisk expertis från både Sverige och det främmande landet 
behöva anlitas. Detta kan, i detta fall, innebära ett ekonomiskt underläge för den svenska 
avtalsparten.74 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

                                                 
70 CFO world, Expertpanelen: Vilka lagar styr vid internationella transaktioner? 
71 Ramberg, J(2006). s 105. 
72 CFO world, Expertpanelen: Vilka lagar styr vid internationella transaktioner? 
73 Ramberg, J (2006). s 28. 
74 A a. s 27-28. 
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Kapitel 4 - Molntjänster 
I detta kapitel ges en beskrivning av begreppet molntjänster, vad dessa har för 
användningsområde samt några fördelar och risker med dessa. Kapitlet avslutas med en 
beskrivning av ett inom molntjänster vanligen använt avtal kallat Service Level Agreement 
(SLA). 

4.1 Allmänt om molntjänster 
En enhetlig definition av vad molntjänster är finns inte. Förenklat beskrivs dock molntjänster 
som en teknologi vilken gör det möjligt att hantera datorprogram, datalagring, processorkraft 
och kapacitet som en tjänst via internet.75 Istället för att installera hård- och/eller mjukvara 

et vill säga, tillgängligt via servrar som nås över 
internet. De resurser som erbjuds via molntjänsterna är tillgängliga för en bred grupp av 
användare. Behöriga användare kan komma åt molntjänsterna från vilken dator som helst, det 
enda som behövs är en internetuppkoppling.76 De applikationer eller den lagrade data som 
nyttjas i molntjänsten finns alltid fysiskt lagrade på molntjänsteleverantörens servrar men 
platsen för lagring kan i stort sett vara var som helst i världen och många gånger växlar även 
platsen för lagring över tid.77 

Ovanstående kan ses i relation till det traditionella sättet på vilket man anskaffar IT, vilket 
innebär inköp av programvara och hårdvara som installeras i egen infrastruktur med egna 
eller inhyrda resurser. Kostnader för anpassning, underhåll och uppgraderingar tillkommer.78 
Genom det traditionella sättet att hantera IT-resurser kan program installeras på varje ägd 
dator och dokument som skapas lagras på just den dator som de skapats på. Dokument är ofta 
tillgängliga på datorer inom ett nätverk men de kan inte nås från datorer utanför nätverket.79 

Inom molntjänster finns fem karaktäristiska drag som är utmärkande för tjänsterna, nämligen 
följande: 

 On-demand self-service  Genom molntjänsterna erbjuds resurser on-demand. En kund kan 
därmed få tillgång till ytterligare resurser när denne så behöver.80 
 Broad network access - Molntjänsterna är webbaserade vilket betyder att endast en 
internetuppkoppling behövs för att få tillgång till tjänsterna (exempelvis genom dator, 
mobiltelefon).81 
 Resource pooling  Molntjänsterna är utformade på ett sätt som gör det möjligt att 
samtidigt tillgodose flera användares behov på samma infrastruktur.82  
 Rapid elasticity  Molntjänsterna möjliggör att resurser snabbt och enkelt (och ofta 
automatiskt) kan skalas upp eller ner utefter användarens behov. Resurserna förefaller ofta 
vara obegränsade för användaren att disponera, det vill säga, att användaren när som helst 
kan nyttja önskad kvantitet av tjänsterna.83 
 Measured service  Molntjänsteleverantörer övervakar och dokumenterar automatiskt de 

-use fakturering.84 

                                                 
75 Ny Juridik 2:11, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster. s 37. 
76 Miller M. s. 7 ff. 
77 Ny Juridik 2:11, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster. s 37. 
78 Carlsson, M. Affärsnytta med molnet, s 17. 
79 Miller, M. s 8. 
80 Williams, M. s 9. 
81 A a. s 9. 
82 Mell, P. & Grance, T. s 2. 
83 A a. s 2. 
84 Williams, M. s 9-10. 
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4.2 Molntjänsternas tre servicemodeller 
En kategorisering av molntjänsterna görs i SPI-modellen. Inom denna modell delas 
molntjänsterna in i tre olika tjänstetyper, dessa är; Software as a Service (SaaS), Platform as a 
Service (PaaS) och Infrastructure as a Service (IaaS).  

Software as a Service är förmodligen den vanligaste av de tre tjänstetyperna.85 Inom SaaS kan 
en kund, direkt över internet, nyttja mjukvara som erbjuds av en leverantör. 86  En enda 
applikation kan genom SaaS erbjudas till tusentals kunder.87 Kostnaden för den mjukvara som 
används i SaaS beror på andelen som konsumeras.88 Ingen uppläggningsavgift för inköp av 
servrar eller mjukvarulicenser behövs från kundens sida. 89  

Inom Platform as a Service tillhandahålls en integrerad miljö, där alla verktyg en utvecklare 
behöver för att bygga en egen applikation, finns tillgängliga. PaaS innehåller funktioner för 
att hantera mjukvaruutveckling i alla stadier, från planering och design, till uppbyggnad och 
installation, test och underhåll.90  

Infrastructure as a Service erbjuder hårdvara som en tjänst såsom servrar, nätverksteknologi, 
lagring, datahallsutrymme etcetera. Kunden behöver därmed inte köpa in infrastruktur utan 
kan få tillgång till detta via en molntjänstleverantör. Ofta ingår även operativsystem och 
virtualiseringsteknik91 i denna tjänst. 92 

4.3 Molntjänsternas distributionsmodeller 
Det finns flera typer av molntjänster och bland dessa kan nämnas publika och privata moln. 

4.3.1 Publikt moln 
 

privatpersoner.93 I det publika molnet erbjuder en molntjänsteleverantör massivt skalbara IT-
resurser till allmänheten direkt över internet, och för detta betalar användaren per enhet som 
används.94 Det publika molnet använder sig av tusentals servrar i hundratals datahallar som 
finns placerade runt om i världen.95 De resurser som finns tillgängliga för en kund delas med 
leverantörens övriga kunder.96 

En fördel med det publika molnet är att en kund kan välja den plats från vilken en applikation 
ska användas. Exempelvis kan ett brittiskt- baserat företag välja att nyttja en applikation från 
ett europeiskt datacenter.97 En nackdel för kunden är bristen på kontroll över det fysiska 
nätverket, vilket kan utgöra en säkerhetsrisk då data kan hamna i fel händer.98 

                                                 
85 Miller, M. s 40. 
86 Ny Juridik 2:11, På molnfronten intet nytt? Vissa rättsliga aspekter på molntjänster. s 37. 
87 Miller, M. s 40. 
88 Hurwitz, J. et al. s 21. 
89 Miller, M. s. 40. 
90 Hurwitz, J. et al. s 20 f. 
91 Teknik som är utformad för att abstrakt skilja mellan hårdvara och den programvara som körs på denna. 
92 Velte, T. et. al. s 15 f. 
93 Janakiram, MSV. s 16. 
94 Furth, B & Eskalante, A. s  67. 
95 Janakiram, MSV. s. 16. 
96 Williams, M. s 16. 
97 Janakiram, MSV. s 16. 
98 Furth, B & Eskalante, A. s 67. 
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4.3.2 Privata moln 
Många större organisationer (som ofta finns på flertalet platser världen över) föredrar, eller är 
juridiskt skyldiga, att ha servrar, mjukvara och data inom ett eget datacenter. Företag kan i det 
privata molnet erhålla några av de fördelar som molntjänster erbjuder samtidigt som de tar 
ansvar för säkerheten av sin egen data. Genom att implementera molntjänsteteknik möjliggörs 
att skalbara resurser delas mellan olika avdelningar och enheter inom det egna företaget. Ett 
privat moln kräver dock, till skillnad från det publika molnet, en stor initial 
uppläggningskostnad, kostnad för datahall, löpande underhåll samt kostnader för hårdvara och 
mjukvara.99 

4.4 Fördelar & Risker 

4.4.1 Fördelar 
Skalbarhet  Med elastiska och skalbara molntjänster kan en kund vid behov skala upp och 
ner de tjänster som denne använder sig av, kostnaden baseras på den andel som 
konsumeras. 100  En annan aspekt av skalbarhet ligger i de tjänster, SaaS, PaaS och IaaS 
(mjukvara, plattform och infrastruktur), som molnet erbjuder. Med alla de olika tjänster som 
finns i molnet kan en användare köpa vad denne behöver, när det behövs.101 
 
Åtkomst  Då tillgång till molntjänsterna sker via internet behöver kunden endast en 
webbläsare för att få tillgång molnet. Var en användare än befinner sig, kan denne därmed 
direkt få tillgång till olika dokument och applikationer. Tillgängligheten till tjänsterna är 
därmed platsoberoende.102 
 
Kostnad för hård- och mjukvara  Genom att använda sig av molntjänster sjunker kostnaden 
för hård- och mjukvara. Istället för att ett företag köper in fler kraftfulla servrar kan behovet 
av extra kapacitet förläggas till molnet. Mjukvara behöver inte heller köpas in och installeras 
på varje enskild dator inom en organisation, utan i molnet kan de anställda som använder sig 
av en viss applikation få tillgång till just denna. Kostnaden för att installera, underhålla och 
uppdatera hård- och mjukvara försvinner därmed.103 
 
Ökad säkerhet  Den information som lagras i molnet, stannar i molnet. Då en hårddisk 
kraschar på en vanlig dator förstörs all värdefull data, men om en dator kraschar vid 
användning av molntjänster påverkas inte informationen. Detta beror på att data som placeras 
i molnet automatiskt kopieras och inget går någonsin förlorat. All information finns därmed 
fortfarande tillgängligt via molnet. 104 
 
4.4.2 Risker 
Dataskydd  Genom att kunden använder sig av molntjänster, lägger kunden över kontrollen 
och övervakning på leverantören, vilket i sin tur kan påverka säkerheten. Gällande dataskydd 
finns flertalet risker för både kund och leverantör i molnet. För en kund kan det finnas 
svårigheter att kontrollera hur uppgifter hanteras i molnet. Leverantörer kanske inte ens 

                                                 
99 Williams, M. s. 17. 
100 A a. s 26. 
101 Techaxcess, Top Ten Tuesday: 10 Benefits of Enterprise Cloud Computing. 
102 Miller, M. s 27  
103 A a. s 24 f.  
104 A a. s 26. 



	   18	  

erbjuder ett åtagande att tillhandahålla tjänster som ger skydd vilket lämnar en lucka i 
säkerheten.105        

Tillgänglighet  Då ett företag har data i molnet, finns den självklart inte längre i dess närhet. 
Tillgänglighet till data, speciellt vid kritiska tidpunkter, är därför en viktig fråga. Med andra 
ord kan det faktum att tillgängligheten till tjänsten inte upprätthålls innebära en risk. 106  

Lock-in  En rädsla bland potentiella publika molnkunder är att vara låst till en viss 
leverantörs moln.107 Det finns idag lite att erbjuda vad gäller verktyg eller förfaranden som 
garanterar att data, program och tjänster är flyttbara. Detta kan försvåra flytten från en 
leverantör till en annan eller att flytta data och tjänster tillbaka till en egen IT-miljö.108 

Radering av data  Som med de flesta operativsystem kan ett försök att radera data leda till 
att allt ändå inte helt försvinner. Svårigheten i att radera data kan ligga i att extra kopior av 
data finns lagrat på flera servrar eller då den server på vilken datan finns, även innehåller data 
lagrat av andra kunder.109  

4.5 Service Level Agreement (SLA) 
Ett Service Level Agreement (SLA) är ett avtal mellan kund och leverantör inom 
molntjänster. I ett SLA, som oftast är standardiserat, läggs grunden för vad som förväntas av 
tjänsten. 110  

Kvalitet och kontinuitet i tjänsten är viktiga områden i avtalet. Kvaliteten och kontinuiteten 
gäller frågor om leverantörens ansvar för tillgängligheten till tjänsten samt infrastrukturens 
prestanda. Tillgängligheten till tjänsten brukar oftast ligga mellan 99.5 % till 99.9 %. Vid 
tillfällen behövs systemen dock tas ned för underhåll och uppgradering och därför bör avtalet 
även innehålla information om avbrott i tillgängligheten till tjänsten. Ett avtal mellan köparen 
och säljare omfattar även ofta frågor om dataskydd så som säkerhet, tillgänglighet till data, 
plats för lagring, ägande av data som läggs in i molnet, samt möjligheten att ta ut data från 
molnet. 111 

 

 

 

 

 

  

                                                 
105 ENISA, s 9.  
106 CloudTweaks, Plugging into the cloud. 
107 Williams, M. s 50. 
108 ENISA, s 9. 
109 A a. s 10.	  
110 Patel, P. et al. s 1 f. 
111 Williams, M. s 84 ff.	  
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Kapitel 5  Googles molnavtal 
I detta kapitel beskrivs Googles molnavtal. Googles avtal är uppdelat i två huvuddelar, dels ett 
SLA och dels ett användaravtal för tjänsterna. Utöver detta är det i avtalet hänvisat till olika 
policys av vilka vi har valt ut och bifogat de mest relevanta för denna uppsats. Avtalet är 
förkortat och sammanfattat till de punkter vi anser vara mest relevanta för detta arbete. 
Sammanfattningen av avtalet följer i stort strukturen för det ursprungliga avtalet. Googles 
avtal bifogas som bilaga i detta arbete. Efter sammanfattningen följer en diskussion om avtalet 
vilket följer strukturen i kapitel tre. 

5.1 Google 
Google Apps är ett publikt moln som erbjuder mjukvara i form av exempelvis mail-, kontakt- 
och kalenderhantering. Tjänsten erbjuder även möjlighet att konstruera presentationer, 
webbaserade dokument och kalkylark i vilka det finns möjlighet för flera användare att 
redigera samma fil samtidigt. Google Apps innehar 40 miljoner aktiva konsumenter och 4 
miljoner företag som använder sig av tjänsterna.112 Googles datacenter finns i bl.a. USA, 
Europa, Sydamerika och Asien.113 Nedan följer en sammanfattning av det standardiserade 
tjänsteavtalet för denna molntjänst. 

5.1.1 Servicenivåavtal (SLA) för Google Apps 
Googles SLA beskriver graden av kundens tillgänglighet till tjänsten. Tillgängligheten skall 
enligt avtalet uppgå till minst 99,9 % under samtliga kalendermånader. Om Google inte 
uppfyller servicenivåavtalet och om kunden uppfyller sina förpliktelser mot Google, har 
kunden rätt till viss tjänstekredit. Tjänstekrediten innebär att kompensation ges i form av ett 
kostnadsfritt utökat antal användardagar av tjänsten, alternativt värdet ges för de antal dagar 
som skulle erhållits. Det ligger på kunden att begära denna tjänstekredit. Kunden skall begära 
tjänstekredit inom 30 dagar från inträffandet av driftstoppet. 

5.1.2 Googles avtal för Google Apps 
Tjänster 
Google följer branschstandard för att garantera säkerhet och sekretess i alla anläggningar som 
används för att lagra och behandla kunddata. Säkerhetsstandarden är inte lägre än den 
standard Google använder för egen information av liknande slag. Google har enligt avtalet rätt 
att lagra och bearbeta kundens data i USA eller i ett annat land där Google eller dess partner 
har anläggning. 

Google förbehåller sig rätten att när som helst göra kommersiellt rimliga ändringar av dess 
tjänster. Om de däremot skulle göra en större ändring skall Google informera om detta till 
kunden under förutsättning att kunden prenumererar på sådana aviseringar från Google. 

I sitt avtal förbehåller sig Google även rätten att utföra kommersiellt rimliga ändringar av vad 

 114 , 
115 -  116. Dessa ändringar, om de har negativ 

                                                 
112 Google Apps for business,  Skaffa Google Apps for business. 
113 Pingdom, Map of all Google data center locations.   
114 

kan anses vara förbjudna åtgärder för kund. 
115   
 



	   20	  

effekt för kunden, kan dock förhindras om kunden meddelar Google om detta inom 30 dagar 
efter att ändringsmeddelandet mottagits.117 

Kundens förpliktelser 

118 vilken bland annat innefattar riktlinjer för vad som kan anses vara förbjudna 
åtgärder för kund. Denne skall även vidta alla kommersiellt rimliga åtgärder för att förhindra 
och avbryta obehörig användning. 

Fakturering och betalning 
Kunden skall betala dess faktura inom 30 dagar och görs inte detta beläggs betalningen med 
en ränta på 1,5 % eller det högsta lagen tillåter av utestående saldo per månad. Om avgifterna 
inte betalas inom 30 dagar efter förfallodatum stängs tjänsten automatiskt av. Kunden riskerar 
även att bli uppsagd helt från tjänsten. 

Tekniska supporttjänster 
Om kunden inte själv med rimliga åtgärder kan lösa eventuella tekniska problem kan kunden 

- 119 vilka innefattar bland annat riktlinjer 
för när, och hur teknisk support kan erhållas. Kunden åtnjuter exempelvis tillträde till 
hjälpcenter och telefonsupport 24 timmar om dygnet och förfrågan om support skall besvaras 
inom en målsatt svarstid på en arbetsdag. 

Avstängning 
Om någon av kundens användare av tjänsten bryter mot avtalet kan slutanvändarens konto 
stängas av. Avstängningen gäller tills avtalsbrottet är åtgärdat. 

Konfidentiell information 
Samtliga parter skall skydda den andra partens konfidentiella information med samma 
standard som används för den egna konfidentiella informationen. Denna grad av standard 
skall dock inte vara mindre än rimlig. Den konfidentiella informationen får endast användas 
av parterna, dess dotterbolag, medarbetare och agenter som informationen har yppats till för 
att utöva rättigheter och uppfylla förpliktelser i enlighet med avtalet. Rimliga åtgärder måste 
dock vidtas för att skydda informationen. 

Samtliga parter har dock rätt att yppa annan parts konfidentiella information när lagen så 
kräver. Men detta endast då de vidtagit kommersiellt rimliga åtgärder för att informera den 
andra parten och givit den andra parten möjlighet att bestrida yppandet. 

Skyddet för den konfidentiella informationen gäller i detta fall både under och efter 
avtalstiden. 

Fullmakter garantier och friskrivningar 
Vidare skall ingen part lämna någon garanti, vid sidan av det som uttrycks i avtalet, om bland 
annat lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång. Google lämnar inte heller några 
garantier för något innehåll eller någon information som görs tillgängligt via eller genom 
tjänsterna. 
                                                                                                                                                         
116 

kan erhållas. 
117 Online-avtal om Google Apps for Business punkt 1.2 b. 
118  Riktlinjer för administratörsprogrammet för 

 annat riktlinjer för vad som kan 
anses vara förbjudna åtgärder för kund. 
119 . 
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Uppsägning 
Om en kund med en årsprenumeration säger upp sitt avtal innan årsprenumerationen löpt ut, 
ansvarar kunden för att betala Google det utestående beloppet för kundens årsprenumeration. 
Vid en uppsägning får kunden, mot ersättning motsvarande tjänstens gällande taxa, åtkomst 
till och möjlighet att exportera kunddata under en rimlig tidsperiod. Efter denna period skall 
Google radera kunddata genom att ta bort funktioner som pekar på dem på Googles aktiva 
servrar och skriva över dem med tiden. 
 
Samtliga parter har rätt att säga upp avtalet bland annat om den andre parten har begått ett 
avtalsbrott och den andre inte åtgärdat detta inom 30 dagar efter att ett skriftligt meddelande 
mottagits. 
 
Ansvarsbegränsning 
Ingen av parterna ansvarar enligt avtalet för utebliven intäkt eller indirekta, speciella eller 
oförutsedda skador. Detta gäller även om parten kände till eller borde ha känt till att sådana 
skador kunnat uppstå och även om direkta skador inte utgör en gottgörelse. Ingen av parterna 
får enligt avtalet hållas ansvarig för mer än det belopp som betalats till Google under de 12 
månader som föregick händelsen som föranledde ansvarsskyldigheten. Dessa 
ansvarsfriskrivningar gäller dock inte brott mot sekretess eller brott mot den andra partens 
immateriella rättigheter. 

Diverse 
Ingen av parterna ansvarar för ofullständig verkställighet som orsakas av förhållanden som 
ligger utanför partens rimliga kontroll. (exempelvis naturkatastrofer, krig eller terrorism) 

Avtalet faller under Kaliforniens lagstiftning och en eventuell tvist skall lösas i domstol i 
Santa Clara County i Kalifornien. 

 

5.2 Diskussion 
Nedan följer en konsekvensorienterad diskussion om ovanstående avtal. 

5.2.1 Förpliktelser 

5.2.1.1 Säljarens och köparens förpliktelser 
En viktig del av säljarens förpliktelse i ett molntjänstavtal är tillgängligheten till tjänsten. Som 
tidigare nämnt hör tillgängligheten till en av de större riskerna inom molntjänster (Se avsnitt 
4.4.2). Tillgängligheten är reglerat i Googles SLA där vi finner att tillgängligheten till 
molntjänsten skall uppgå till minst 99,9 % under samtliga kalendermånader. För en månad, 
bestående av 30 dagar, innebär 99,9 % tillgänglighet att en kumulerad nedtid på 43 minuter 
får förekomma. Huruvida en kumulerad nedtid på 43 minuter är en acceptabel nivå är 
självklart upp till kunden att avgöra men torde inte innebära en orimligt stor förlust av upptid.  

Tiden som tjänsten är tillgänglig för kund torde dock inte vara den enda faktorn som spelar in 
gällande kundens möjlighet att använda tjänsten. Även svarstiden120 torde kunna påverka 
detta. Om svarstiden för tjänsten vid vissa tillfällen är mycket långsam kan olika aktiviteter ta 
så lång tid att utföra att tjänsten då i stort sett är oanvändbar. Med andra ord kan kunden ha 
full tillgänglighet till tjänsten men på grund av en långsam svarstid kan kundens möjlighet att 

                                                 
120 Svarstid är den tid det tar för användaren att begära en sida från en webbserver till dess att hela sidan laddats 
upp till klienten.  

http://sv.wikipedia.org/wiki/Webbserver
http://sv.wikipedia.org/wiki/Klient
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använda tjänsten reduceras. I Googles avtal finns inget villkor som på något sätt reglerar 
detta. Användaren har därför, enligt avtalet, ingen rätt till ersättning om tjänsten på grund av 
långsam svarstid inte går att använda. 

Enligt avtalen är kunden bland annat förpliktad att betala för tjänsten samt använda tjänsterna 
re orimligheter eller 

liknande varför vi inte diskuterar denna punkt närmre. 
 

5.2.1.2 Sekretess 
Som nämnts i kapitel tre kan tillämpningen av en sekretessklausul vara av vikt vid 
avtalsskrivande. Den data vilken kunden lägger upp i molnet kan vara av skiftande karaktär 
och däribland kan det finnas känslig information såsom kundregister, företagsspecifik 
information och övriga företagshemligheter. I detta avtal finns det beskrivet att samtliga 
parter ska skydda varandras data med minst rimliga åtgärder. Detta gäller även Googles 
underleverantörer och dess anläggningar. Skyddet för den konfidentiella informationen är inte 
lägre än det skydd Google använder för den egna konfidentiella informationen. Då Googles 
skydd för sin egen konfidentiella information sannolikt är tämligen hög, torde risken för att 
kundens information yppas vara tämligen låg. 

5.2.2 Friskrivningar 
Enligt avtalet ansvarar ingen av parterna för utebliven intäkt eller indirekta och oförutsedda 
skador. Då exempelvis en användare många gånger har lagt upp viktig information, som 
exempelvis kundregister, i molntjänsten och då applikationer i molntjänsten kan vara en vital 
del av användarens arbete kan ett driftstopp i tjänsten innebära att användarens verksamhet i 
stort sett står still medan tjänsten ligger nere. En utebliven intäkt torde därför vara en stor del 
av den skada en kund kan drabbas av exempelvis vid stopp i drift av tjänst. För denna 
uteblivna intäkt ersätts kunden, i och med den aktuella ansvarsbegränsningen, inte alls vilket 
torde kunna medföra stor skada för ett företag.  

Att Google inte tar ansvar för uteblivna intäkter torde även kunna innebära att incitamentet för 
att upprätthålla den utlovade tillgängligheten inte är lika hög som den vore om de tog ansvar, 
eller åtminstone ett visst ansvar för utebliven intäkt. 

5.2.3 Avtalsbrott 
Googles tillgänglighet för tjänsten är som nämnt satt till 99,9% och om tillgängligheten 
sjunker under detta har kunden rätt till tjänstekrediter vilket innebär att de då får visst antal 
extra dagar av kostnadsfri användning av tjänsten. Om det faktum att kunden endast får några 
dagars kostnadsfri användning av tjänsten sätts i relation till en utebliven intäkt som kan 
drabba en kund, vilken är beroende av tjänsten i sin företagsverksamhet, kan denna ersättning 
synas vara undermålig. 

Om Google anser att kunden eller kundens slutanvändare har brutit mot någon del av avtalet 
har Google rätt att stänga av tjänsten tills brottet är åtgärdat. Kunden är som nämnt ofta 
beroende av tjänsten i sin verksamhet. Att Google, enligt avtalet, har rätt att efter eget 
omdöme om huruvida ett avtalsbrott har begåtts stänga av tjänsten skulle därför kunna 
innebära en fara för kunden.  

5.2.4 Ändringar i avtal/tjänst 
Enligt avtalet förbehåller sig Google rätten att göra kommersiellt rimliga ändringar i dess 
tjänster. Vid större ändringar skall Google dock informera om detta till kund. Enligt avtalet 
har kunden med andra ord inga möjligheter att motsätta sig varken en liten eller stor ändring. 
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Det de är berättigad till i en sådan situation är att få information om stora ändringar och detta 
endast om kunden prenumererar på sådana aviseringar. Då kunden som många gånger nämnt 
kan vara beroende av tjänsten och dess resurser i sin företagsverksamhet, kan en ändring av 
dessa innebära komplikationer för kund om tjänstens funktioner inte längre uppfyller kundens 
behov. Vidare ger Google uttryckligen i avtalet inga garantier för tjänstens lämplighet för ett 
visst ändamål. Med andra ord har kunden ingen möjlighet till ersättning eller liknande om 
tjänsten för denne skulle bli oanvändbar på grund av en eller flera ändringar. Detta kan, för en 
kund som bundit upp sig på en årsprenumeration på Googles tjänster, innebära en dålig affär.  

5.2.5 Uppsägning 
Två av de för molntjänsternas största risker som nämnts i detta arbete, närmare bestämt Lock-
in samt Radering av data (Se avsnitt 4.4.2), regleras till viss del i detta avtal under en 
uppsägningspunkt. Förutom att man i denna del av avtalet har beskrivit hur avtalet kan sägas 
upp, beskrivs även vad som sker med kundens data efter uppsägning. 

Enligt avtalet får kunden möjlighet att extrahera dess data under en rimlig period efter avtalets 
avslutande. Detta innebär att Lock-in av data till viss del begränsas. Som tidigare nämnt 
innebär bristen på verktyg eller förfaranden, som garanterar att bland annat data och program 
är flyttbara, att flytten till en annan IT-miljö försvåras. I detta avtal beskrivs inte hur flytten 
skall ske och i vilken utsträckning kunden får hjälp med uttagningen av dess data från molnet. 
Detta kan innebära att kunden i slutändan kan få svårigheter med att ta ut sin information från 
molnet. 

Google skall sedan enligt avtalet radera kundens data genom att ta bort funktioner som pekar 
på datan på Googles servrar samt skriva över datan med tiden. Det faktum att Google skall 

under lång tid efter avslutandet. Detta torde vara ett resultat av den svårighet som finns i 
samband med radering av data som tidigare beskrivits i denna uppsats. Dock gäller parternas 
överenskommelse om att skydda varandras konfidentiella information även efter avtalstiden. 
En risk för intrång av utomstående part torde dock leva kvar så länge som kundens data finns 
kvar på servrarna. 

5.2.6 Lagval 
Det aktuella avtalet faller under Kaliforniens lagstiftning och en eventuell tvist skall lösas i 
domstol i Santa Clara County i Kalifornien. Genom denna klausul tar parterna bort en 
eventuell osäkerhet kring vilket lands lag som skall gälla och de ser även till att ingen 
osäkerhet råder kring vilken domstol som en eventuell tvist skall tas upp i. 

Att Kalifornisk lagstiftning och domstol i Kalifornien skall tillämpas kan innebära stora 
kostnader för kunden. Dels kan exempelvis juridisk expertis som är bevandrad i Kalifornisk 
lag behöva anlitas vid avtalsslutandet. Detta då det är den Kaliforniska lagen som kan komma 
påverka tillämpningen och tolkningen av avtalet. 

Utöver det torde en eventuell process som skall drivas i Kalifornien innebära, förutom 
rättegångskostnader och kostnader för juridiskt ombud, även eventuella kostnader för resor, 
uppehälle, och inkomstbortfall under den tid man eventuellt behöver befinna sig på plats. 
Detta kan innebära ett ekonomiskt underläge för den svenska avtalsparten vilket i sin tur kan 
innebära att denna inte gärna väljer att driva en tvist med Google.  

5.2.7  Avtalet i övrigt 
En av de i denna uppsats tidigare nämnda riskerna med molntjänster är dataskydd (Se avsnitt 
4.4.2) då kunden lägger över kontrollen och övervakning av dess data på leverantören. Detta 
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är något som regleras i detta avtal genom att Google erbjuder en säkerhetsstandard likvärdigt 
det Google självt använder vid behandling och lagring av egen information av liknande slag. 
Även om risken för exempelvis intrång och förlust av data inte helt försvinner på grund av ett 
sådant avtalat löfte om säkerhet och skydd, reduceras ändock kundens risk avsevärt då 
säkerheten för kundens data är lika hög som för Googles egna data vilket torde vara en hög 
nivå. Kanske kan informationen på grund av detta till och med vara säkrare i Googles moln än 
på kundens egna servrar. 

I övrigt är vårt helhetsintryck av avtalet att detta är ett något ensidigt avtal till förmån för 
Google. Detta på grund av att Google ensidigt många gånger har rätt till att göra ändringar i 
och stänga av tjänsterna utan att kunden har möjlighet att motsätta sig detta. Google gör även 
ansvarsfriskrivningar på sådant som kan ha stora konsekvenser för kunden så som indirekta 
skador osv. Som tidigare nämnts i denna uppsats är det inte sällsynt att standardavtal ofta är 
ensidigt utformade till förmån för de som utformat avtalet, det aktuella avtalet är med andra 
ord inget undantag. 
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Kapitel 6  Amazons molnavtal 
I detta kapitel beskrivs Amazons molnavtal. Amazons avtal är uppdelat i två huvuddelar, dels 
ett SLA och dels ett användaravtal för tjänsterna. Utöver detta är det i avtalet hänvisat till 
olika policys av vilka vi har valt ut och bifogat de mest relevanta för denna uppsats.  Avtalet 
är förkortat och sammanfattat till de punkter vi anser vara mest relevanta för detta arbete. 
Sammanfattningen av avtalet följer i stort strukturen för det ursprungliga avtalet. Amazons 
avtal bifogas som bilaga i detta arbete. Efter sammanfattningen följer en diskussion om 
avtalet vilket följer strukturen i kapitel tre. 

6.1 Amazon          
Amazon Web Services (AWS) är ett publikt moln som erbjuder tjänster inom infrastruktur 
(hårdvara) åt företag. AWS tjänster används av företag i många olika industrier, i hela 190 
länder runt om i världen. Amazons datacenter finns lokaliserade i USA, Europa, Singapore 
och Japan. En kund kan, på AWS infrastruktur, driva sina egna applikationer, lagra data, 
bygga upp driftsäkra lösningar för säkerhetskopiering etcetera. 121  Nedan följer en 
sammanfattning av det standardiserade tjänsteavtalet för denna molntjänst. 

6.1.1 Amazon EC2 Service Level Agreement (SLA) 
Tillgängligheten till tjänsten skall uppgå till 99.95 % under ett tjänsteår. Om tillgängligheten 
understiger 99.95 % under ett tjänsteår, är kunden berättigad till en tjänstekredit på 
motsvarande 10 % av fakturan för den underliggande perioden. Det ligger på kunden att 
begära denna tjänstekredit. Kunden skall begära denna tjänstekredit inom 30 dagar från den 
senast rapporterade incidenten. 

Amazon förbehåller sig rätten att ändra i villkoren i SLA:t i överensstämmelse med AWS 
Costumer Agreement. 

6.1.2 AWS Customer Agreement 
Användning av tjänsterna 

122. 

Om kunden vill ha support för tjänsten, utöver den support som vanligen ges utan kostnad, 
kan kunden köpa förstärkt kundsupport.  

Ändringar 
Amazon förbehåller sig bland annat rätten att ändra eller avveckla någon eller alla de tjänster 
som erbjuds eller dess funktioner. Kunden meddelas dock innan detta sker. Amazon har även 
rätt att ändra i eller avveckla de aktuella SLAs.  

Säkerhet och dataskydd 
Amazon skall vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att säkra data mot oavsiktlig eller 
olaglig förlust, åtkomst eller att uppgifter röjs. En kund kan själv välja den/de regioner där 
data kommer att lagras. Data flyttas inte från vald region utan att kunden meddelas, om det 
inte finns en skyldighet att göra så enligt lag eller genom begäran från statliga organ. I denna 

                                                 
121 Amazon Web Services, About AWS 
122 Amazon Web ServicesTM Acceptable Use Po Policyn beskriver vad som innebär en 
otillåten användning så som exempelvis säkerhetsöverträdelser. 
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123 i vilken i stort beskrivs att Amazon 
skyddar uppgifter om användarens identitet. Klausulen gäller till avtalstidens slut. 

Kundens skyldigheter 
Kunden är ensam ansvarig för innehåll, utveckling, drift, underhåll samt användning av 
innehållet. Exempelvis är kunden ansvarig för: a. den tekniska driften av data, b. att följa 
Amazons Acceptable Use Policy samt lagar och regler vid användandet av tjänsterna, c. 
fordringar relaterade till kundens data/innehåll, d. att hantera meddelanden där en person 
hävdar att kundens innehåll bryter mot dennes personliga rättigheter. 

Kunden ansvarar för korrekt konfigurering och användning av tjänsterna samt att upprätthålla 
lämplig säkerhet, skydd och säkerhetskopiering av data. Detta kan omfatta krypteringsteknik 
för att skydda innehåll mot obehörig åtkomst.  

Kostnad 
Serviceavgifter beräknas och faktureras på månadsbasis. Amazon kan höja eller lägga till nya 
avgifter för tjänsterna, 30 dagars varsel ges kunden. För sena betalningar debiteras en ränta på 
1.5 % per månad (alt. den högst tillåtna räntan enligt lag).  

Tillfällig avstängning 
Amazon kan avbryta tillgängligheten till tjänsterna om; a. kundens användande medför en 
säkerhetsrisk, inverkar negativt på annan kunds tjänsteutbud, system eller innehåll, eller gör 
att Amazon eller dess dotterbolag får stå till svars, b. kunden bryter mot detta avtal eller att 
mer än 15 dagar passerat sedan sista betalningsdag för avgiften eller, c. blivit föremål för 
konkurs, omorganisation, likvidation, upplösning eller liknande. 

Uppsägning av avtalet 
Kunden säger upp avtalet genom att skicka Amazon meddelande om detta samt genom att 
avsluta sitt konto för tjänsterna. Amazon kan utan anledning säga upp avtalet, 30 dagars 
varsel ges kunden. Har ett materiellt fel inträffat eller om överträdelse av avtalet skett kan 
vardera parten meddela om uppsägning av avtalet och den andre inte åtgärdat felet inom 30 
dagar efter att ett skriftligt meddelande mottagits.  

Kundens rättigheter upphör i och med ett avtalsavbrott. Kunden kan inom 30 dagar, och 
endast om avgifter har betalts, hämta sitt innehåll från tjänsterna. Amazon hjälper kunden 
med inhämtandet av data. Inom de 30 dagarna kommer Amazon inte att radera kundens data. 

Ytterligare assistans efter uppsägning av avtal kan ges av Amazon om parterna har en 
överenskommelse om detta.  

Äganderätt 
Kunden och dess licensiärer äger alla rättigheter, titlar och intressen till innehåll/data, 
inklusive relaterande immateriella rättigheter. Amazon äger alla rättigheter, titlar och 
intressen till de tjänster som erbjuds samt till immateriella rättigheter.  

Friskrivningsklausul 
Amazon och dess samarbetspartners ger inga garantier av något slag, varken uttryckta, 
underförstådda, lagstadgade eller andra gällande tjänsteutbudet eller material från tredje part, 
inklusive garantier att tjänsteutbudet kommer att vara oavbrutet, fritt från fel eller fritt från 
skadliga komponenter. Inga garantier ges för att något innehåll kommer att vara säkert, inte 
försvinna eller skadas. Förutom då det är förbjudet enligt lag, friskriver sig Amazon och 
                                                 
123  länkad till i slutet av denna uppsats 
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samarbetspartners från alla garantier inklusive garantier för säljbarhet, kvalitet, lämplighet att 
tjäna ett visst syfte, intrång etcetera. 

Ansvarsbegränsning 
Amazon och samarbetspartners ansvarar inte för några direkta eller indirekta skador 
(inklusive förlust av vinst, goodwill, data). Ansvar tas inte för någon ersättning, återbetalning 
eller skada som uppkommer i samband med; a. kundens oförmåga att använda tjänsten, b. 
kostnader för anskaffning av varor eller tjänster, c. investeringar, utgifter eller åtaganden i 
samband med detta avtal eller vid användandet av eller tillgång till de tjänster som erbjuds, d. 
obehörig åtkomst till, ändring av eller radering, förstörelse, skada, förlust eller misslyckandet 
att lagra ditt innehåll eller annan data. Ansvaret under detta avtal begränsas till den summa 
kunden betalat för den tjänst som gav upphov till anspråket de 12 föregående månaderna 
innan kravet. 

Sekretess.  
Kunden kan använda sig av AWS konfidentiella information i samband med dennes 
användning av tjänsterna. Kunden får inte lämna ut AWS konfidentiella information under 
avtalstiden eller 5 år efter avtalstidens slut. Kunden skall vidta rimliga åtgärder för att undvika 
röjande, spridning eller obehörig användning av AWS konfidentiella information.  

Force Majeure.  
Amazon och dess samarbetspartners kan inte hållas ansvariga för förseningar eller 
underlåtenhet att fullgöra någon av skyldigheterna enligt detta avtal om detta beror på orsak 
som ligger utanför Amazons kontroll inkl. naturkatastrofer, arbetsrättsliga konflikter, 
industriella störningar, blockad, upplopp, order från regeringen, terror och krig etcetera.  

Lag och domstol 
Lagen i staten Washington reglerar detta avtal och varje tvist som kan uppstå mellan Amazon 
och kund. Tvister som relaterar till tjänsteutbudet eller detta avtal, där en part söker lindring 
med USD 7500 eller mer, prövas i en statlig eller federal domstol i King County, Washington. 
Kunden samtycker till exklusiv domsrätt i dessa domstolar.  

 

6.2 Diskussion 
Nedan följer en konsekvensorienterad diskussion om ovanstående avtal. 

6.2.1 Förpliktelser 

6.2.1.1 Säljarens och köparens förpliktelser  
Som tidigare nämnt hör tillgängligheten till en av de större riskerna inom molntjänster . Likt i 
Googles avtal är detta reglerat i Amazons SLA. Tillgängligheten till Amazons molntjänst 
skall enligt Amazons SLA uppgå till 99,95% per år, vilket innebär att ca 259 min nedtid får 
förekomma på ett år. Om vi slår ut siffran per månad motsvarar det ca 21 min per månad.  

Liksom i Googles avtal finns inte heller här något som reglerar Amazons tjänsts svarstid, 
vilket som vi har diskuterat tidigare kan innebära att kunden står ersättningslös om tjänsten i 
vissa tillfällen är mycket långsam och av den anledningen inte kan användas. 

Enligt avtalen är kunden bland annat förpliktad att betala för tjänsten samt använda tjänsterna 
tta finner vi inga större 

orimligheter eller risker varför vi inte håller en närmre diskussion om denna punkt. 
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6.2.1.2 Sekretess 
Amazon ger enligt avtalet rimligt och lämpligt skydd mot röjning av kundens data, någon 
närmre beskrivning av nivån av skyddet ges ej. Vad som Amazon har syftat till gällande 
rimligt och lämpligt skydd är något som inte beskrivs närmre i avtalet. Då det är 
specifikationen av vad som avtalats om som är grundläggande för att man ska kunna avgöra 
huruvida en part har fullföljt avtalet eller ej, kan begrepp som rimligt och lämpligt försvåra 
avgörandet. Detta då rimligt och lämpligt är relativa och inte absoluta begrepp. 
 
Vidare gäller endast klausulen under avtalstiden vilket innebär att Amazon inte har något 
ansvar för att kundens känsliga information inte röjs efter avtalstidens slut. Som nämnt kan 
den data kunden lägger upp vara av känslig karaktär vilket innebär att ett röjande av denna 
kan ha stora konsekvenser för användaren. 

6.2.2 Friskrivningar 
Amazon ansvarar enligt avtalet bland annat inte för några direkta eller indirekta skador 
inklusive förlust av vinst/intäkt, goodwill och data. Detta gäller även obehörig tillkomst till- 
förstörelse av- och skada på- kundens data. Som vi diskuterat tidigare i samband med Googles 
avtal kan indirekta skador såsom intäktsbortfall vid exempelvis ett avbrott i tjänsten innebära 
stor förlust för kunden.  

Det faktum att Amazon inte tar ansvar för obehörigt intrång till-, förstörelse av- eller skada på 
kundens data torde innebära att även om Amazon enligt avtalet genom rimliga åtgärder skall 
säkra data från förlust och intrång, kan kunden ändock inte få någon ersättning om så skulle 
hända. Detta torde i sin tur innebära att incitamenten är låga att skydda kunden från intrång 
och dataförlust i relation till vad de skulle vara om de tog ansvar helt eller till viss del för 
detta. 

6.2.3 Avtalsbrott  
Amazon har enligt avtalet rätt att stänga ner dess tjänster tillfälligt i flera olika situationer, 
detta exempelvis om kunden på något sätt anses ha brutit mot avtalet. Risken med att en 
molnleverantör efter eget omdöme får stänga ner en tjänst utan att kunden innan avstängning 
har rätt att motstrida detta har diskuterats i samband med Googles avtal.  

Amazon har utöver detta även rätt att stänga ner tjänsterna om kunden ställer Amazon inför 
rätta. Då en nedstängning av molntjänsten kan innebära stora förluster i intäkt för kunden och 
då kundens incitament till att ställa Amazon inför rätta minskar ju mer de riskerar att förlora 
på detta, torde kunden i stort sett tvingas att avstå från att ställa Amazon till svars för något. 

Vidare kan Amazon även utan anledning säga upp avtalet även om inget avtalsbrott har 
begåtts. Detta torde innebära en stor otrygghet för en kund som använder Amazons 
molntjänster i sin företagsverksamhet. 

Om tillgängligheten till Amazons tjänst understiger 99,95 % under ett tjänsteår har kunden 
rätt till en tjänstekredit. Tjänstekrediten innebär i detta fall att kunden får avdrag på dess 
nästkommande faktura motsvarande på motsvarande 10 % av fakturan för den underliggande 
perioden. I april 2011 slogs Amazons datacenter ut under hela fem dagar på grund av att 
elkraftsförsörjningen gick ned. Amazon hävdade att detta var ett resultat av ett blixtnedslag. 
Många användare förlorade därför möjligheten att använda tjänsterna under denna period. 
Ersättningen till användarna motsvarande 10 % av kommande faktura torde kunna vara 
mycket låg i relation till vad kunden eventuellt förlorat i exempelvis utebliven intäkt under 
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driftstoppet. 124 I detta fall då driftstoppet enligt Amazon berodde på ett blixtnedslag, kan det 
finnas en risk för att Amazon kan åberopa Force Majeure klausulen i parternas avtal vilken 
säger att kund inte får ersättning för något som beror på händelser som ligger utanför 
Amazons kontroll. Detta innebär att kunden i detta fall riskerar att inte erhålla någon form av 
ersättning alls efter driftstoppet. 

6.2.4 Ändringar i avtal/tjänst 
Amazon förbehåller sig, enligt avtalet, rätten att göra ändringar eller avveckla de tjänster och 
funktioner som erbjuds. Amazon informerar kunden om detta innan ändringen sker. Liksom i 
Googles avtal har kunden, enligt avtalet, ingen rätt att motsätta sig denna innan ändring sker 
och konsekvenserna för ändringar och kundens, enligt avtalet, avsaknad av rätt till att 
motsätta sig dessa har vi diskuterat i samband med Googles avtal.  

Amazon kan även enligt avtalet när som helst göra ändringar i eller avveckla det aktuella 
SLA:t.  Detta är en risk för kunden då Amazon, om de förutser något som kan innebära att de 
inte kan upprätthålla 99,95 % upptid, kan ta bort eller justera procentsiffran nedåt och på så 
sätt inte bli skyldiga att ersätta kunden för nedtiden.  

Vidare kan Amazon göra ändringar i avtalet genom att publicera en version av det ändrade 
avtalet på AWS webbplats eller genom ett e-mail till kund. Inte heller i detta fall har kund 
någon möjlighet till att motsätta sig någon av ändringarna mer än på så sätt att denne kan sluta 
att använda tjänsterna. För en kund kan alternativet att sluta använda tjänsterna innebära en 
tidsödande och kanske kostsam flytt av information med mera till ett annat moln. 

6.2.5 Uppsägning 
Liksom i Googles avtal regleras till viss del molnriskerna Lock-in och radering av data i detta 
avtal. Kunden kan enligt avtalet inom 30 dagar hämta sitt innehåll från tjänsterna och Amazon 
skall hjälpa kunden med inhämtandet av data. Att kunden får hjälp med inhämtandet av data 
kan underlätta för kund vid exempelvis en dataflytt från en molntjänstleverantör till en annan. 
Dock specificeras inte i avtalet i vilken utsträckning kunden får hjälp eller vad detta innebär 
vilket kan innebära att kunden i slutändan kan få svårigheter med att ta ut sin information från 
molnet. 

Kundens data skall inte raderas inom 30 dagar efter uppsägning. Vad som händer med 
kundens data efter dessa 30 dagar beskrivs dock inte uttryckligen. Det torde ligga i kundens 
intresse att dennes data raderas snarast möjligt efter avtalsslut för att minimera risk dels för 
framtida intrång och dels av sekretesskäl då Amazon enligt avtalet inte har något ansvar att 
skydda användarens information efter avtalstidens slut. 

6.2.6 Lagval 
Det aktuella avtalet faller under lagarna i staten Washington och en tvist skall lösas i King 
County, Washington. Diskussion om vad lagvalet kan innebära för kund torde till största den 
likna den vi höll i samband med lagvalsklausulen i Googles avtal. 

6.2.7 Avtalet i övrigt 
I denna uppsats tidigare nämnda molntjänstrisken dataskydd är till viss del reglerad i detta 
avtal. Detta då Amazon skall vidta rimliga och lämpliga åtgärder för att säkra data mot 
oavsiktlig eller olaglig förlust, åtkomst eller att uppgifter röjs. I Amazons avtal har 
bestämmelserna kring kundens sekretesskydd samt dataskydd skrivits in i samma klausul. Det 

                                                 
124 IDG,  Amazons krasch manar till eftertanke 
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som ovan i detta avtal diskuterats gällande rimligt och lämpligt skydd för sekretess gäller 
därmed även för dataskydd.  

I övrigt är vårt helhetsintryck av avtalet att detta är ett något ensidigt avtal till förmån för 
Amazon. Detta på grund av att Amazon liksom Google många gånger ensidigt har rätt till att 
göra ändringar i och stänga av tjänst utan att kunden har möjlighet att motsätta sig detta. 
Amazon gör även ansvarsfriskrivningar på sådant som kan ha stora konsekvenser för kunden 
så som direkta och indirekta skador med mera. Inte heller detta avtal verkar vara ett undantag 
från den ensidighet som ofta präglar standardavtal. 
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Kapitel 7  Samlad diskussion 
I detta kapitel hålls en samlad diskussion, kring Googles och Amazons avtal, vilken 
behandlar både avtalens risker och på vilka sätt riskerna kan reduceras. Kapitlet avslutas med 
en sammanfattande punktlista med vägledning till kund. 

7.1 Samlad diskussion om båda avtalen 
I både Google och Amazons avtal berörs tillgänglighet till tjänsten, men däremot har vi 
kunnat konstatera att svarstiden för tjänsten inte berörs vilket torde vara en viktig del av 
funktionaliteten av molntjänsten. Då svarstiden inte är infört i avtalet kan användaren 
exempelvis ej heller få ersättning om tjänsten någon gång skulle fungera mycket långsamt och 
därför vara oanvändbar. Det finns därför en anledning för kund att på något sätt reglera 
svarstiden i avtalet. 

Kundens skydd för konfidentiell information skiljer sig något mellan i de två leverantörernas 
avtal. Enligt Googles avtal har användaren ett skydd likt det Google använder för den egna 
konfidentiella informationen vilket torde vara relativt högt. Amazon skall enligt avtalet endast 
tillämpa ett rimligt och lämpligt skydd, men en närmre beskrivning av vilket skydd kunden 
har att förvänta sig ges inte. Då det är specifikationen av vad som avtalats om som är 
grundläggande för att man ska kunna avgöra huruvida en part har fullföljt avtalet eller ej, kan 
begrepp som rimligt och lämpligt försvåra avgörandet. För att i en viss grad skydda kund mot 
detta kan parterna tydligare definiera hur den konfidentiella informationen skall skyddas. 
Enligt Amazons avtal gäller endast skyddet för kundens konfidentiella information under 
avtalstiden, vilket bör justeras till att gälla även efter avtalstidens slut. 

I avtalet gör Amazon liksom Google ansvarsfriskrivningar på sådant som kan ha stora 
konsekvenser för kunden såsom indirekta skador med mera. Detta torde kunna innebära att 
incitamenten för att Amazon och Google skall agera enligt avtalet minskar. Kunden kan med 
andra ord överväga vilka och hur långt gående ansvarsfriskrivningar denne kan acceptera från 
leverantörens sida. Kunden kan överväga om denna anser det nödvändigt att leverantören tar 
åtminstone ett visst ansvar även för indirekta skador. 

De båda avtalen ger användaren ersättning för driftstopp i tjänsten i form av några dagar av 
kostnadsfri användande av tjänst eller ett visst avdrag på nästkommande faktura. Som vi 
tidigare har diskuterat kan denna ersättning anses mycket låg i relation till vad en kund kan 
förlora i exempelvis uteblivna intäkter då tjänsten ligger nere.  

Amazon har enligt avtalet liksom Google många gånger ensidigt rätt till att stänga av tjänsten 
och göra ändringar i tjänst och avtal utan att kunden har möjlighet att motsätta sig detta. Ett 
rimligare alternativ vore att användaren, innan avstängning eller ändring, enligt avtalet har rätt 
att motsätta sig beslutet genom en diskussion med leverantören eller eventuellt ha möjlighet 
vända sig till domstol eller liknande. En rättighet att motsätta sig avstängning eller ändring 
innan detta sker torde vara en viktig punkt för en köpare av molntjänster att föra in i avtalet. 

I båda avtalen ges användaren rätt att ta ut dess data ur molnet innan tjänsten avslutas men 
hur detta skall ske är dock inte beskrivet. Som tidigare nämnt kan svårigheter finnas i 
samband med utflytt av data från ett moln. Det borde av denna anledning ligga i kundens 
intresse att en beskrivning av hur utflytten av data skall ske och vilken hjälp som erbjuds av 
leverantören finns med i avtalet. 

Svårigheter finns även som nämnt vid radering av data från servrarna vilket innebär att data 
kan finnas kvar en lång tid efter användarens avslutande av tjänsten. Vare sig Googles eller 
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Amazons avtal beskriver uttryckligen hur länge kundens data kommer att finnas kvar i 
molnet. Även om det finns svårigheter i samband med radering av data bör det ur kundens 
perspektiv många gånger vara av vikt att tiden vilket datan fortfarande ligger kvar på 
servrarna är begränsad. Detta dels på grund av att risken för att tredje part på något sätt får 
tillgång till datan torde kvarstå. Det torde därför finnas en anledning för kund att införa en 
tidsbegränsning i hur länge datan får ligga kvar på servrarna efter dennes termination. Detta 
torde framförallt vara av vikt för en blivande kund till Amazons moln då dess skydd för 
kundens data endast gäller under avtalstiden. 

I båda avtalen anges att en amerikansk stats lag skall reglera parternas mellanhavanden. Som 
tidigare diskuterat kan detta innebära att en svensk kund hamnar i ett ekonomiskt och juridiskt 
underläge. För att till viss del jämställa parterna kan ett alternativ till att Amerikansk lag 
används vara att ett neutralt regelverk såsom PICC eller PECL istället hänvisas till i avtalet. 

Avslutningsvis kan nämnas att vår helhetsbild av avtalen är något ensidiga till förmån för 
leverantörerna av tjänsterna, vilket är anledningen till att det kan ligga i kundens intresse att 
ändra eller fylla ut vissa delar av avtalen likt de ändringar vilka har diskuterats ovan. 
Möjligtvis kan det vara svårt för en blivande kund att ändra i ett standardiserat avtal likt de vi 
har behandlat i denna uppsats. Däremot kan en individuell del eventuellt upprättas vid sidan 
av standardavtalet vilket ersätter och/eller fyller ut delar av detta.  Om den blivande kunden 
önskar göra många tillägg eller ändringar till sin egen fördel finns det dock anledning att tro 
att denne kan vara beredd på en prishöjning. Detta kan förklaras med det gamla uttrycket: 
smakar det så kostar det.  

Då både Google och Amazon har många likheter har vi anledning att tro att fler molnavtal ser 
ut på ett liknande sätt. Detta innebär att de överväganden som diskuterats i samband med de 
för uppsatsen aktuella avtalen, torde även kunna appliceras på andra molntjänstavtal. 

7.2 Sammanfattning av relevanta överväganden vid köp av molntjänster 
 Svarstiden för tjänsten kan med fördel på något sätt föras in avtalet. 
 En detaljerad beskrivning av hur konfidentiell information skall skyddas kan föras in i 

avtalet. Konfidentiell information bör även enligt avtalet vara skyddad även efter 
avtalstidens slut. 

 Var uppmärksam på leverantörens eventuella rätt till ensidiga ändringar i avtalet samt 
tjänst och överväg vilka konsekvenser detta kan ha för ditt företag samt i vilken 
utsträckning detta kan accepteras. 

 Var uppmärksam på leverantörens eventuella rätt till avstängning av tjänst. I avtalet 
kan föras in att användaren skall ha rätt att motsätta sig en avstängning av tjänst innan 
detta sker. 

  Långtgående friskrivningar från leverantörens sida kan i viss utsträckning urholka 
dess incitament att upprätthålla en hög servicenivå. Blivande kund kan överväga om 
det är av vikt för denna att en viss ersättning för exempelvis indirekta skador enligt 
avtalet skall utges. 

 Att flytta data ut från ett moln kan i regel vara svårt. Beskrivning av hur en utflytt 
skall ske och i vilken hjälp användaren skall få av molntjänstleverantören kan med 
fördel vara beskrivet i parternas avtal. 

 En i avtalet begränsning av den tid vilken kundens data kan ligga kvar i molnet efter 
kundens termination kan vara av värde. 

 För att i viss mån jämställa parterna kan ett neutralt regelverk såsom PICC eller PECL 
istället hänvisas till i avtalet. 

 Smakar det så kostar det 
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BILAGOR 

 

BILAGA 1 Google Apps Avtal: 

Servicenivåavtal (SLA) för Google Apps 

Servicenivåavtal för Google Apps. Under löptiden för det relevanta Google Apps-avtalet ("avtalet") är 
webbgränssnittet för de Google Apps-tjänster som omfattas i drift och tillgängligt för kunden minst 99,9 % av 
tiden under samtliga kalendermånader ("servicenivåavtal för Google Apps"). Om Google inte uppfyller 
servicenivåavtalet för Google Apps och om kunden uppfyller sina förpliktelser enligt detta servicenivåavtal för 
Google Apps, har kunden rätt att erhålla de tjänstkrediter som beskrivs nedan. Detta servicenivåavtal för Google 
Apps utgör kundens enda och exklusiva kompensation om Google skulle misslyckas med att tillhandahålla 
tjänsten. 

Definitioner. Följande definitioner ska gälla för servicenivåavtalet för Google Apps. 

 "Driftstopp" avser, för en domän, att andelen användarfel överstiger fem procent. Driftstopp mäts 
utifrån felandelen på serversidan. 

 "Google Apps-tjänster som omfattas" avser komponenterna Gmail, Google Kalender, Google Talk, 
Google Dokument, Google Grupper och Google Sites i tjänsten. Detta inkluderar inte funktionen Gmail 
Labs, Google Apps  Postini Services, Gmails röst- och videochattkomponenter i tjänsten. 

 "Procent månatlig drifttid" avser det totala antalet minuter under en kalendermånad minus antalet 
minuter av driftstopp under en kalendermånad, delat med det totala antalet minuter under en 
kalendermånad. 

 "Tjänsten" avser tjänsten Google Apps for Business (kallas även Google Apps Premierutgåva), tjänsten 
Google Apps for Government, tjänsten Google Apps for ISPs (kallas även Google Apps Partnerutgåva), 
eller tjänsten Google Apps for Education (kallas även Google Apps Utbildningsutgåva) (i 
förekommande fall) som Google tillhandahåller kunden enligt avtalet. 

 "Tjänstkredit" avser följande:  
  

Drifttidsprocent per 
månad  

Antal dagar som lagts till i slutet av tjänstperioden (eller monetär kredit 
motsvarande värdet av antalet tjänstdagar för kunder som betalar 

månadsvis i efterskott), utan kostnad för kunden 
< 99,9 % -  3 
< 99,0 % -  7 

< 95,0 % 15 

Kunden måste begära tjänstkredit. För att erhålla den tjänstkredit som beskrivs ovan måste kunden informera 
Google inom 30 dagar efter att kunden blivit berättigad att erhålla en tjänstkredit. Underlåtenhet att uppfylla 
detta krav medför att kundens rätt att erhålla tjänstkredit går förlorad. 

Maximal tjänstkredit. Den sammanslagna maximala tjänstkredit som Google kan utfärda till kunden för all 
nedtid som förekommer inom en kalendermånad får inte överstiga femton dagars tjänst i slutet av kundens 
tjänstperiod (eller värdet för 15 dagars tjänst i form av monetär kredit på ett kundkonto med månadsfakturering). 
Tjänstkredit får inte bytas ut mot, eller konverteras till, monetära belopp, förutom för kunder som finns i Googles 
prenumeration med månadsfakturering. 

Undantag från servicenivåavtalet för Google Apps. Servicenivåavtalet för Google Apps gäller inte tjänster som 
uttryckligen utesluter servicenivåavtalet för Google Apps (enligt dokumentationen för sådana tjänster) eller 
prestandaproblem: (i) som orsakats av faktorer vid force majeure, eller (ii) som uppstår till följd av kundens 
utrustning eller tredje parts utrustning, eller både (i) och (ii) (utanför Googles primära kontroll). 
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Online-avtal om Google Apps for Business 

Detta online-avtal för Google Apps for Business ("avtalet") har ingåtts av och mellan Google Inc., ett Delaware-
företag, med kontor på 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA ("Google") och 
enheten som godkänner villkoren i detta avtal ("kunden"). Detta avtal gäller från och med det datum då du 
klickar på knappen "Jag godkänner villkoren" nedan ("giltighetsdatum"). Om du godkänner villkoren för din 
arbetsgivare eller en annan enhet framhåller och garanterar du att: (i) du har fullständig juridisk befogenhet att 
binda din arbetsgivare eller tillämplig enhet till dessa villkor, (ii) att du har läst och förstått avtalet och (iii) att du 
godkänner detta avtal för parten du representerar. Om du inte har juridisk befogenhet att binda arbetsgivaren 
eller tillämplig enhet till dessa villkor ska du inte klicka på knappen "Jag godkänner villkoren" nedan. Detta 
avtal reglerar kundens tillgång till och användning av tjänsterna.  

1. 1. Tjänster  
1. 1.1. Anläggningar och dataöverföring Alla anläggningar som används för att lagra och 

behandla kunddata följer rimliga säkerhetsstandarder som inte är lägre än säkerhetsstandarden 
vid anläggningar där Google lagrar och behandlar egen information av liknande slag. Google 
har implementerat system och procedurer som minst följer branschstandard för att garantera 
säkerhet och sekretess för kunddata, för att skydda mot misstänkta hot eller säkerhetsrisker för 
kunddatas integritet samt för att skydda mot obehörig åtkomst till eller användning av 
kunddata. Som en del av tjänstleveransen har Google rätt att lagra och bearbeta kunddata i 
USA eller i ett annat land där Google eller företagets partner har anläggningar. Genom att 
använda tjänsterna, accepterar kunden denna överföring, bearbetning och lagring av kunddata. 

2. 1.2. Ändringar  
1. a. Av tjänsterna. Google kan när som helst göra kommersiellt rimliga ändringar av 

tjänsterna. Om Google gör en större ändring av tjänsterna informerar Google kunden 
om detta, under förutsättning att kunden prenumererar på sådana aviseringar från 
Google.  

2. b. Av villkor för webbadress. Google kan när som helst göra kommersiellt rimliga 
ändringar av webbadressvillkoren. Om Google ändrar webbadressvillkoren ska 
Google meddela kunden genom att skicka ett e-postmeddelande till 
aviseringsadressen, meddela kunden via administrationskonsolen eller meddela 
återförsäljaren. Om ändringen har en negativ effekt för kunden och kunden inte 
accepterar ändringen, måste kunden meddela Google detta via hjälpcentret inom 
trettio dagar efter att ändringsmeddelandet tagits emot. Om kunden meddelar Google 
enligt reglerna omfattas kunden fortfarande av de villkor som gällde omedelbart före 
ändringen fram till slutet på gällande avtalsperiod för de berörda tjänsterna. Om de 
berörda tjänsterna förnyas, sker detta i enlighet med Googles gällande 
webbadressvillkor. 

3. 1.3. Äganderätt till kundens domännamn Innan tjänsterna tillhandahålls har Google rätt att 
verifiera att kunden äger eller kontrollerar kundens domännamn. Om kunden inte äger eller 
kontrollerar kundens domännamn, kan Google inte tillhandahålla kunden tjänsterna. 

4. 1.4. Annonser Standardinställningen för tjänsterna är en som inte tillåter Google att visa 
annonser. Kunden kan ändra denna inställning i administrationskonsolen och detta innebär att 
kunden ger Google tillstånd att visa annonser. Om kunden aktiverar visning av annonser, kan 
standardinställningarna när som helst återställas. Google upphör då att visa annonser. 

2. 2. Kundens förpliktelser  
1. 2.1 Efterlevnad Kunden använder tjänsterna i enlighet med policyn om tillåten användning. 

Google har rätt att göra nya program eller funktioner tillgängliga via tjänsterna. Användningen 
av dessa kan vara beroende av ett godkännande av ytterligare villkor av kunden. Kunden 
accepterar att hans/hennes användning av domäntjänsten sker i enlighet med villkoren för 
domäntjänsten.  

2. 2.2 Alias Kunden bär hela ansvaret för att bevaka, svara på och på annat sätt behandla e-post 

övervaka e-post som skickas till dessa alias för kunddomännamn för att tillåta att Google 
identifierar missbruk av tjänsterna. 

3. 2.3 Kundadministration av tjänsterna Kunden kan ange en eller flera administratörer via 
administrationskonsolen som har behörighet för att få åtkomst till administratörskontot och för 
att administrera slutanvändarkontona. Kunden ansvarar för att: (a) bevara sekretessen för 
lösenordet och administratörskontot (-kontona), (b) utse de personer som ska få åtkomst till 
administratörskontot (-kontona) och (c) se till att alla aktiviteter som sker i samband med 
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administratörskontot (-kontona) följer avtalet. Kunden accepterar att Googles ansvar inte 
omfattar intern hantering eller administration av tjänsterna för kunden och att Google enbart 
verkar som databearbetare. 

4. 2.4 Slutanvändarens medgivande Kundens administratörer kan ha möjlighet att få åtkomst 
till, övervaka, använda eller röja data som är tillgängliga för slutanvändare med 
slutanvändarkonton. Kunden erhåller och bevarar alla nödvändiga godkännanden från 
slutanvändarna för att tillåta: (i) kundens åtkomst, övervakning, användning och yppande av 
dessa data och att Google ger kunden möjlighet att göra detta samt (ii) för att Google 
tillhandahåller tjänsterna.  

5. 2.5 Obehörig användning Kunden vidtar alla kommersiellt rimliga åtgärder för att förhindra 
obehörig användning av tjänsterna och för att avbryta obehörig användning. Kunden meddelar 
Google i god tid om obehörig användning av, eller åtkomst till, tjänsterna som kommer till 
kundens eller återförsäljarens kännedom.  

6. 2.6 Restriktioner för användningen Om inte Google uttryckligen godkänner det skriftligen, 
har kunden inte rätt att, samt ska vidta kommersiellt rimliga åtgärder för att säkerställa att 
tredje part inte ska: (a) sälja, återförsälja eller leasa ut tjänsterna till tredje part (om det inte 
uttryckligen tillåts enligt detta avtal), (b) försöka att bakåtkompilera tjänsterna eller en 
komponent i tjänsterna, (c) försöka att skapa en ersättningstjänst eller en liknande tjänst genom 
användning av eller åtkomst till tjänsterna, (d) använda tjänsterna för högriskaktiviteter eller 
(e) använda tjänsterna för att lagra eller överföra kunddata vars export regleras av 
exportkontrollagar. 

7. 2.7 Begäranden från tredje part Kunden ansvarar för att besvara begäranden från tredje part. 
Google kommer att, i den omfattning lagen och villkoren i begäran från tredje part tillåter det: 
(a) utan dröjsmål informera kunden om att en begäran från tredje part tagits emot; (b) efterleva 
kundens rimliga begäranden rörande ansträngningar för att bestrida en begäran från tredje part 
och (c) tillhandahålla kunden den information eller de verktyg som krävs för att kundens ska 
kunna besvara begäran från tredje part. Kunden försöker först att erhålla den information som 
krävs för att svara på begäranden från tredje part och kontaktar enbart Google om kunden inte 
på rimligt sätt kan erhålla denna information.  

3. 3. Fakturering och betalning  
1. 3.1 Fakturering Kunden kan välja något av följande faktureringsalternativ vid beställning av 

tjänsterna  
1. a. Flexibel prenumeration. Om kunden väljer det här alternativet är kunden inte 

förpliktigad att köpa tjänsterna under en fördefinierad period, utan betalar för 
tjänsterna månadsvis. Google fakturerar kunden: (i) Avgifter baserat på kundens 
dagliga användning av tjänsterna under föregående månad och (ii) månadsvis i 
efterskott för användningen av tjänsterna. Google uppger månadstaxan för tjänsterna 
när kunden beställer tjänsterna och denna taxa används för att beräkna avgifterna 
proportionellt för kundens dagliga användning under månaden. Om tjänsterna 
används under en del av en dag avrundas detta uppåt till en hel dags användning av 
tjänsterna vid beräkning av avgifterna. Kunden kan betala för tjänsterna med något av 
de betalningsalternativ som anges nedan. 

2. b. Årsprenumeration. Om kunden väljer det här alternativet köper han/hon 
tjänsterna från Google under ett års tid och kunden erhåller i sin tur en rabatt på 
tjänsterna som avspeglas i kundens månadsavgift. Google fakturerar fortfarande 
kunden månadsvis i efterskott för användningen av tjänsterna när kunden har en 
årsprenumeration på tjänsterna hos Google. Kunden kan betala för tjänsterna med 
något av de betalningsalternativ som anges nedan. 

2. 3.2 Betalning Alla betalningar ska erläggas i US-dollar om inget annat anges på ordersidan 
eller fakturan.  

1. a. Kredit- eller betalkort.  Avgifter för beställningar där kunden betalar med 
kreditkort, betalkort eller en annan betalningsform som inte är en faktura, förfaller i 
slutet av månaden under vilken kunden erhållit tjänsterna. För kredit- eller betalkort 
gäller följande: (i) Google debiterar kunden för alla tillämpliga avgifter när de 
förfaller och (ii) dessa avgifter betraktas som förfallna trettio dagar efter slutet på den 
månad under vilken kunden erhållit tjänsterna.  

2. b. Fakturor.Avgifter för beställningar där Google utfärdar en faktura förfaller trettio 
dagar efter fakturadatumet och betraktas som förfallna efter det.  

3. c. Övriga betalningssätt Kunden kan ändra betalningsmetod till de som är 
tillgängliga inom administrationskonsolen. Google kan tillåta andra 
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betalningsmetoder genom att göra dem tillgängliga i administrationskonsolen. Dessa 
andra betalningsmetoder kan omfattas av ytterligare villkor som kunden måste 
godkänna innan de ytterligare betalningsmetoderna kan användas. 

3. 3.3 Försenade betalningarUtestående betalningar beläggs med en ränta på en och en halv 
procent per månad (eller den högsta räntesatsen som lagen tillåter, om den är lägre) från 
betalningens förfallodag tills allt är betalt. Kunden är ansvarig för alla rimliga utgifter 
(inklusive advokatkostnader) som Google ådragit sig under insamlingen av obetalda eller 
förfallna belopp, utom när sådana obetalda eller förfallna belopp beror på felaktig fakturering 
som kan tillskrivas Google. 

4. 3.4 Avstängning vid utebliven betalning  
1. a. Automatisk avstängning. Kunden har trettio dagar på sig att betala Google 

försenade avgifter. Om kunden inte betalar Google försenade avgifter inom trettio 
dagar stänger Google automatiskt av kundens användning av tjänsterna. 
Avstängningens pågår tills kunden har erlagt alla utestående avgifter till Google. 

2. b. Under en avstängning. Om kunden har en månadsprenumeration och stängs av för 
utebliven betalning debiterar Google inte kundens månadsavgifter under 
avstängningen för utebliven betalning. Om kunden har en årsprenumeration hos 
Google för tjänsterna fortsätter Google att debitera kundens månadsavgifter under 
avstängningen för utebliven betalning och kunden måste erlägga alla utestående 
avgifter för att kunna använda tjänsterna igen. 

3. c. Uppsägning efter avstängning. Om kunden förblir avstängd för utebliven 
betalning i mer än sextio dagar har Google rätt att säga upp kunden för avtalsbrott 
enligt avsnitt 11. 

5. 3.5 Skatter Kunden ansvarar för alla skatter och kunden betalar kunden för tjänsterna utan 
några skattereduktioner. När Google är bundet enligt lag att samla in eller betala skatter 
faktureras kunden för skatterna, såvida inte kunden tillhandahåller Google ett giltigt 
momsbefrielsecertifikat som godkänts av relevant skattemyndighet. Om kunden är bunden 
enligt lag att innehålla skatter från betalningen till Google, måste kunden tillhandahålla Google 
ett officiellt befrielseintyg eller annan relevant dokumentation som stödjer detta.  

4. 4. Tekniska supporttjänster  
1. 4.1 Från kunden. Kunden ska på egen bekostnad svara på eventuella frågor och klagomål från 

slutanvändare eller tredje part avseende kundens eller slutanvändarens användning av 
tjänsterna. Kunden vidtar kommersiellt rimliga åtgärder för att lösa supportproblem innan de 
eskaleras till Google. 

2. 4.2 Från Google Om kunden inte kan lösa ett supportproblem enligt ovanstående information 
kan kunden eskalera problemet till Google i enlighet med gällande TSS-riktlinjer. Google 
tillhandahåller kunden TSS i enlighet med TSS-riktlinjerna. 

5. 5. Avstängning  
1. 5.1Av slutanvändarkonton av Google Om det kommer till Googles kännedom att en 

slutanvändare har brutit mot avtalet, har Google rätt att begära att kunden stänger av det 
relevanta slutanvändarkontot. Om kunden inte tillgodoser Googles begäran om att stänga av ett 
slutanvändarkonto, förbehåller sig Google rätten att göra det. Varaktigheten för en avstängning 
som beslutats av Google pågår tills den aktuella slutanvändaren har åtgärdat brottet som 
föranledde avstängningen. 

2. 5.2 Säkerhetsproblem Oaktat det föregående har Google rätt att automatiskt stänga av konton 
som brutit mot avtalet om ett säkerhetsproblem föreligger. Avstängningen gäller minst under 
den tid och med den omfattning som krävs för att förhindra eller avhjälpa säkerhetsproblemet. 
Om Google stänger av ett slutanvändarkonto av någon anledning utan att först informera 
kunden om detta, ska Google på kundens begäran informera kunden om anledningen till 
avstängningen så snart det är möjligt.  

6. 6. Konfidentiell information  
1. 6.1 Förpliktelser Samtliga parter ska: (a) skydda den andra partens konfidentiella information 

med samma standard som används för att skydda egen konfidentiell information, men under 
inga omständigheter med mindre än rimlig noggrannhet; och (b) inte yppa den konfidentiella 
informationen, förutom till dotterbolag, medarbetare och agenter som behöver känna till den 
och som skriftligen accepterat att hålla den konfidentiell. Samtliga parter (och alla dotterbolag, 
medarbetare och agenter som konfidentiell information har yppats till) har rätt att använda 
konfidentiell information enbart för att utöva rättigheter och uppfylla förpliktelser i enlighet 
med detta avtal, under det att rimliga åtgärder vidtas för att skydda informationen. Samtliga 
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parter ansvarar för eventuella åtgärder från dotterbolag, medarbetare och agenter som bryter 
mot detta avsnitt.  

2. 6.2 Undantag Konfidentiell information innefattar inte information som: (a) mottagaren av 
den konfidentiella informationen redan kände till; (b) som blir offentliggjord utan att det är 
mottagarens fel; (c) som har utvecklats självständigt av mottagaren eller (d) som rättmätigt 
gavs till mottagaren av en annan part.  

3. 6.3 Obligatoriskt yppande Samtliga parter har rätt att yppa annan parts konfidentiella 
information när lagen så kräver, men enbart efter att de (i de fall där lagen tillåter det): (a) 
vidtagit kommersiellt rimliga åtgärder för att informera den andra parten och (b) givit den 
andra parten möjlighet att bestrida yppandet. 

7. 7. Immateriell äganderätt, varumärkesfunktioner   
1. 7.1 Immateriell äganderätt Vid sidan av det som uttryckligen anges här, ger detta avtal inte 

någon part några rättigheter, varken uttryckliga eller underförstådda, till annan parts innehåll 
eller till någon del av annan parts immateriella äganderätt. När det gäller rättigheterna mellan 
parterna har kunden all immateriell äganderätt till kunddata och Google har all immateriell 
äganderätt till tjänsterna. 

2. 7.2 Visning av varumärkesfunktioner  Google har rätt att enbart visa de av kundens 
varumärkesfunktioner som kunden godkänt (kunden ger detta godkännande genom att överföra 
varumärkesfunktionerna till tjänsterna) och enbart inom de angivna områdena på tjänstsidorna. 
Kunden har rätt att fastställa användningens karaktär med administrationskonsolen. Google har 
också rätt att visa Googles varumärkesfunktioner på tjänstsidorna för att indikera att tjänsterna 
tillhandahålls av Google. Ingen part har rätt att använda den andra partens 
varumärkesfunktioner utöver det som tillåts i detta avtal utan att först ha erhållit skriftligt 
godkännande från den andra parten. 

3. 7.3 Begränsning för varumärkesfunktioner  All användning av en parts 
varumärkesfunktioner gäller till förmån för parten som har immateriell äganderätt till 
varumärkesfunktionerna. En part har rätt att återkalla den andra partens rätt att använda 
varumärkesfunktionerna i enlighet med detta avtal genom ett skriftligt meddelande till den 
andre och med en rimlig uppsägningsperiod. 

8. 8. Publicitet Ingen part har rätt att göra något offentligt uttalande om det förhållande som skapas 
genom detta avtal utan att först ha erhållit skriftligt godkännande från den andra parten. 

9. 9. Fullmakter, garantier och friskrivningar   
1. 9.1 Fullmakter och friskrivningar  Varje part intygar att den har fullständig behörighet och 

fullständigt bemyndigande att ingå avtalet. Varje part intygar att den kommer att följa alla 
tillämpliga lagar och regler som omfattar leverans eller användning av tjänsterna (inklusive 
relevant lag om avisering av säkerhetsbrott). Google garanterar att tjänsten kommer att 
levereras i enlighet med tillämpligt servicenivåavtal.  

2. 9.2 Friskrivningar I DEN UTSTRÄCKNING SOM RELEVANT LAG TILLÅTER, VID 
SIDAN AV DET SOM UTTRYCKLIGEN ANGES I DETTA AVTAL, LÄMNAR INGEN 
PART NÅGON FORM AV GARANTI, VARKEN UTTRYCKLIG, LAGSTIFTAD ELLER 
UNDERFÖRSTÅDD, INKLUSIVE GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET 
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL OCH ICKE-INTRÅNG. GOOGLE LÄMNAR INGA 
GARANTIER FÖR NÅGOT INNEHÅLL ELLER NÅGON INFORMATION SOM GÖRS 
TILLGÄNGLIGT VIA ELLER GENOM TJÄNSTERNA. KUNDEN ÄR MEDVETEN OM 
ATT KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERNA INTE ÄR EN TELEFONITJÄNST OCH ATT 
DET INTE GÅR ATT RINGA ELLER TA EMOT NÅGRA SAMTAL, INKLUSIVE 
NÖDSAMTAL, VIA ALLMÄNNA TELENÄT VIA KOMMUNIKATIONSTJÄNSTERNA.  

10. 10 Giltighetsperiod  
1. 10.1 Avtalsperiod Detta avtal gäller under hela perioden. 
2. 10.2 Tjänstperiod och köp under tjänstperiod Google tillhandahåller tjänsterna till kunden 

under avtalets period. Om inte parterna avtalar annat skriftligen, gäller slutanvändarkonton 
som köps under en tjänstperiod under en beräknad period som avslutas sista dagen under 
tjänstperioden 

3. 10.3 Förnyelse  
1. a. Med en flexibel prenumeration Med en flexibel prenumeration är kunden inte 

förpliktigad att köpa tjänsterna under en fördefinierad period, utan betalar för 
tjänsterna månadsvis. Därför finns det ingen förnyelse för den flexibla 
prenumerationen. Istället fortsätter Google att fakturera kundens avgifter baserat på 
kundens dagliga användning av tjänsterna under den föregående månaden och kunden 
kan säga upp tjänsten när som helst. 
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2. b. Med en årsprenumeration. När tjänstperioden löper ut förnyas tjänsterna (och 
alla slutanvändarkonton som köpts) automatiskt i en månadsvis tjänstperiod. När 
kundens ursprungliga årsprenumeration har löpt ut övergår kundens årsprenumeration 
dessutom till en flexibel prenumeration. Om kunden vill förnya årsprenumerationen 
måste kunden ändra inställningarna för förnyelse i administrationskonsolen så att de 
avspeglar denna ändring innan årsprenumerationen har löpt ut.  

3. c. Allmänt Kunden kan ändra antalet användarkonton som ska förnyas genom att 
uppge korrekt antal konton som ska förnyas till Google via administrationskonsolen. 
Kunden fortsätter att betala Google de årsavgifter som då gäller för varje förnyat 
slutanvändarkonto om inte kunden och Google avtalar något annat. Om Google inte 
vill att tjänsterna ska förnyas informeras kunden om detta skriftligen minst femton 
dagar innan den aktuella tjänstperioden löper ut. Detta meddelande om utebliven 
förnyelse träder i kraft när den aktuella tjänstperioden löper ut. 

4. 10.4 Begära slutanvändarkonton Kunden kan begära slutanvändarkonton genom att: (i) 
informera relevant kontoansvarig hos Google eller (ii) beställa slutanvändarkonton via 
adminkonsolen.  

5. 10.5 Revidera priserna Google kan revidera priserna för följande tjänstperiod genom att 
informera kunden skriftligen (detta kan göras via e-post) minst trettio dagar före starten på 
nästa tjänstperiod. 

11. 11. Uppsägning  
1. 11.1 Uppsägning vid avtalsbrott Samtliga parter har rätt att inställa verkställigheten eller 

säga upp avtalet om: (i) den andra parten begått ett avtalsbrott och inte åtgärdat detta brott 
inom trettio dagar efter att ett skriftligt meddelande mottagits; (ii) den andra parten upphör 
med sin affärsverksamhet eller omfattas av ett konkursförfarande som inte avvisas inom nittio 
dagar; eller (iii) den andra parten brutit mot avtalet fler än två gånger, oavsett om dessa brott 
åtgärdats.  

2. 11.2. Effekter vid uppsägning 11.2 Om detta avtal sägs upp: (i) upphör de rättigheter som 
tilldelats någon av parterna omedelbart (förutom enligt uppgifterna i detta avsnitt), (ii) ger 
Google kunden eller återförsäljaren åtkomst till och möjlighet att exportera kunddata under en 
rimlig tidsperiod till Googles gällande taxor för relevant tjänst; (iii) raderar Google kunddata 
efter en rimlig tidsperiod genom att ta bort funktioner som pekar på dem på Googles aktiva 
servrar och replikeringsservrar och skriva över dem med tiden och (iv) ska samtliga parter på 
begäran utan dröjsmål använda kommersiellt rimliga metoder för att returnera eller förstöra all 
övrig konfidentiell information tillhörande annan part. Om en kund med en årsprenumeration 
säger upp avtalet innan årsprenumerationen löpt ut, fakturerar Google kunden och kunden 
ansvarar för att betala Google det utestående beloppet för kundens årsprenumeration. 

12. 12. Gottgörelse  
1. 12.1 Från kunden Kunden gottgör, försvarar och håller Google skadeslöst mot alla skulder, 

skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som 
uppkommer i samband med fordran från tredje part: (i) avseende kunddata eller 
kunddomännamn; (ii) att kundens varumärkesfunktioner gör intrång i eller förskingrar patent, 
upphovsrätt, affärshemlighet eller varumärke tillhörande tredje part; eller (iii) rörande kundens 
eller dess slutanvändares användning av tjänsterna som bryter mot policyn om tillåten 
användning.  

2. 12.2 Från Google Google gottgör, försvarar och håller kunden skadeslös mot alla skulder, 
skador och kostnader (inklusive förlikningskostnader och rimliga advokatkostnader) som 
uppkommer i samband med fordran från tredje part om att Googles teknik som används för att 
tillhandahålla tjänsterna eller att någon av Googles varumärkesfunktioner gör intrång i eller 
förskingrar patent, upphovsrätt, affärshemlighet eller varumärke tillhörande tredje part. Oaktat 
det föregående har Google under inga omständigheter något ansvar eller några skyldigheter i 
detta avsnitt till följd av: (i) användning av några tjänster eller av Googles 
varumärkesfunktioner i modifierad form eller i kombination med material som inte 
tillhandahålls av Google och (ii) något innehåll, någon information eller några data som 
tillhandahålls av kund, slutanvändare eller annan tredje part.  

3. 12.3 Möjligt intrång  
1. a. Reparation, ersättning eller ändring. Om Google har rimlig anledning att anta att 

tjänsterna gör intrång på tredje parts immateriella äganderätt, ska Google: (a) erhålla 
rätt att för kunden, på Googles bekostnad, fortsätta använda tjänsterna, (b) 
tillhandahålla en funktionsmässig motsvarighet som inte innebär ett intrång eller (c) 
ändra tjänsterna så att de inte längre utgör ett intrång.  
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2. b. Avstängning eller uppsägning. Om Google inte anser att föregående alternativ är 
kommersiellt rimliga, har Google rätt att stänga av eller säga upp kundens användning 
av de berörda tjänsterna. Om Google slutar att tillhandahålla de berörda tjänsterna 
erhåller kunden en beräknad återbetalning av icke intjänade avgifter som kunden 
erlagt för perioden efter det att tjänsterna inaktiverats.  

4. 12.4 Allmänt Den part som söker gottgörelse ska utan dröjsmål informera den andra parten 
om fordran och samarbeta med den andra parten i arbetet med att bestrida fordran. Den 
gottgörande parten har fullständig kontroll och fullständigt bemyndigande över försvaret, 
förutom: (a) vid eventuell förlikning som kräver att parten söker gottgörelse för att tillstå 
ansvar eller betala ut en summa som kräver skriftligt förhandsgodkännande från parten (sådant 
godkännande ska inte innehållas eller försenas) och (b) om den andra parten bidrar till 
försvaret med eget ombud och på egen bekostnad. DEN GOTTGÖRELSE SOM ANGES 
OVAN ÄR PARTENS ENDA KOMPENSATION ENLIGT DETTA AVTAL I FALL DÄR 
DEN ANDRA PARTEN BRYTER MOT TREDJE PARTS IMMATERIELLA 
ÄGANDERÄTT.  

13. 13. Ansvarsbegränsning  
1. 13.1 Begränsning av indirekt ansvar INGEN AV PARTERNA ANSVARAR ENLIGT 

DETTA AVTAL FÖR UTEBLIVEN INTÄKT ELLER INDIREKTA, SPECIELLA ELLER 
OFÖRUTSEDDA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER SKADESTÅND I 
AVSKRÄCKANDE SYFTE. DETTA GÄLLER ÄVEN OM PARTEN KÄNDE TILL ELLER 
BORDE HA KÄNT TILL ATT SÅDANA SKADOR KUNNAT UPPSTÅ OCH ÄVEN OM 
DIREKTA SKADOR INTE UTGÖR EN GOTTGÖRELSE. 

2. 13.2 Begränsning av ansvarsomfattning INGEN AV PARTERNA FÅR HÅLLAS 
ANSVARIG ENLIGT DETTA AVTAL FÖR MER ÄN DET BELOPP SOM BETALATS 
AV KUNDEN TILL GOOGLE UNDER DE TOLV MÅNADER SOM FÖREGICK 
HÄNDELSEN SOM FÖRANLEDDE ANSVARSSKYLDIGHETEN. 

3. 13.3 Ansvar sfriskrivningar Dessa ansvarsfriskrivningar gäller i full kraft enligt tillämplig 
lag men de gäller inte vid brott mot sekretesskyldigheten, den ena partens brott mott den andra 
partens immateriella rättigheter eller vid krav på gottgörelse.  

14. 14. Diverse  
1. 14.1 Uppsägning Om inget annat anges här (a) måste alla uppsägningar meddelas skriftligen 

och vara adresserade till den andra partens juridiska avdelning och primära kontaktperson och 
(b) meddelande anses då ha lämnats: (i) när det verifieras med skriftligt kvitto om den skickats 
med personligt bud, försändelse som ankommer följande dag eller när den tas emot vid 
sändning med post utan mottagningskvitto, eller (ii) när den verifierats genom automatiskt 
kvitto eller elektroniska loggar vid sändning via fax eller e-post.  

2. 14.2 Överlåtelse Ingen av parterna har rätt att överföra eller överlåta någon del av detta avtal 
utan skriftligt godkännande från den andra parten, förutom till ett dotterbolag, dock enbart om: 
(a) den övertagande parten skriftligen accepterar att omfattas av avtalsvillkoren och (b) den 
överlåtande parten förblir ansvarig för förpliktelser som uppkommit i enlighet med avtalet före 
överlåtelsen. Alla andra försök till överföring eller överlåtelse är ogiltiga.  

3. 14.3 Ändring av kontroll Vid en ändring av kontroll (exempelvis vid köp eller försäljning av 
aktier, eller annan form av företagstransaktion): (a) ska parten som upplever förändringen av 
kontroll skriftligen meddela den andra parten inom trettio dagar efter ändringen av kontroll och 
(b) den andra parten har rätt att då säga upp detta avtal med omedelbar verkan när som helst 
mellan tidpunkten för ändringen av kontroll och trettio dagar efter att det skriftliga 
meddelandet tagits emot i underavdelning (a). 

4. 14.4 Force majeure Ingen av parterna ansvarar för ofullständig verkställighet som orsakas av 
förhållanden (exempelvis naturkatastrofer, krig eller terrorism, upplopp, arbetsvillkor, statliga 
åtgärder och Internetstörningar) som ligger utanför partens rimliga kontroll.  

5. 14.5 Inget avstående Misslyckande att hävda någon bestämmelse i detta avtal utgör inte något 
avstående från dess giltighet.  

6. 14.6 Avskiljbarhet Om någon bestämmelse i detta avtal konstateras vara omöjlig att 
verkställa, äger de övriga ytterligare villkoren full giltighet.  

7. 14.7 Ingen agentur Parterna är oberoende leverantörer, och ingen agentur, partnerskap eller 
samriskföretag skapas genom detta avtal.  

8. 14.8 Inga förmånstagare hos tredje part Det finns inga förmånstagare hos tredje part enligt 
detta avtal.  

9. 14.9 Rättsmedel på grund av billighetsrätt Ingen del av detta avtal begränsar någon av 
parternas rätt att söka rättsmedel på grund av billighetsrätt.  
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10. 14.10 Gällande lag Detta avtal faller under Kaliforniens lagstiftning, exklusive Kaliforniens 
val av lagbestämmelser. FÖR EVENTUELLA KONFLIKTER SOM UPPKOMMER TILL 
FÖLJD AV ELLER RÖR DETTA AVTAL GODKÄNNER PARTERNA ATT FÖLJA 
ENDAST DE PERSONLIGA LAGAR SOM GÄLLER I DOMSTOLAR I SANTA CLARA 
COUNTY, KALIFORNIEN.  

11. 14.11 Tillägg Alla tillägg måste göras skriftligen och måste innehålla uttrycklig information 
om att det rör sig om ett tillägg till detta avtal.  

12. 14.12 Ansvar efter uppsägning Åtagandena i följande avsnitt fortsätter att gälla efter att 
avtalet har upphört eller sagts upp: avsnitt 3, 6, 7.1, 11.2, 12, 13, 14 och 15.  

13. 14.13 Hela avtalet Detta avtal, och alla dokument som refereras i det, utgör parternas hela 
avtal rörande ämnet och det åsidosätter eventuella tidigare eller samtidiga avtal om ämnet. 
Villkoren som finns på en webbadress och refereras i detta avtal ingår härmed genom denna 
referens. 

14. 14.14 Tolkning av motstridiga villkor  Om det föreligger en konflikt mellan de dokument 
som utgör detta avtal, gäller dokumenten i följande ordning: ordersidan, avtalet och villkoren 
på en webbadress. Om kunden undertecknar ett fysiskt avtal med Google om att ta emot 
tjänsterna, ersätter det fysiska avtalet detta online-avtal. 

15. 14.15 Dubbletter Parterna får ingå detta avtal i form av dubbletter, inklusive fax, PDF eller 
andra elektroniska kopior, som sammantaget utgör en handling. 

15. 15. Definitioner  
1. "Policy för tillåten användning" avser här policyn för tillåten användning för tjänsterna som 

är tillgänglig på http://www.google.com/apps/intl/sv/terms/use_policy.html eller annan sådan 
webbadress som kan tillhandahållas av Google. 

2. Kontoansvarig darbetare hos Google som arbetar med kundens köp av 
tjänsterna.  

3. "Administratörskonto(n)" avser det/de administratörskonto(n) som Google tillhandahåller 
kunden för administration av tjänsterna. Användningen av administratörskontot (-kontona) 
kräver ett lösenord som Google tillhandahåller kunden.  

4. "Administrationskonsol" avser det onlineverktyg som Google tillhandahåller kunden för 
användning i rapporterings- och vissa andra administrationsfunktioner.  

5. "Administratörer" avser den tekniska personal som kunden utser för administration av 
tjänsterna till slutanvändare på kundens vägnar. 

6. "Annonser" avser onlineannonser som Google visar för slutanvändarna.  
7. Partner

av en parts allmänna kontroll. 
8. "Varumärkesfunktioner" avser varumärkesnamn, varumärken, servicemärken, logotyper, 

domännamn och andra distinkta varumärkesfunktioner tillhörande någon av parterna.  
9. "Konfidentiell information" avser information som yppas av en part till den andra parten 

under detta avtal och som markerats som konfidentiell eller som normalt betraktas som 
konfidentiell under de rådande omständigheterna. Kunddata är kundens konfidentiella 
information.  

10. Kunddata -post, som tillhandahålls, genereras, skickas eller visas via 
tjänsterna av kund eller slutanvändare.  

11. "Kundens domännamn" avser de domännamn som ägs eller kontrolleras av kunden och som 
används i samband med tjänsterna och anges på ordersidan.  

12. "Domäntjänst" avser en tjänst som tillhandahålls av Google till kunden enbart till förmån för 
kunden, där kunden via ett gränssnitt som Google tillhandahåller kan registrera domännamn 
via eller överföra domännamn till registratorpartner (enligt definition i 
domänanvändarvillkoren).  

13. "Domänanvändarvillkor" avser villkoren på: 
http://www.google.com/apps/intl/en/terms/domain_service_terms.html, eller annan sådan 
webbadress som kan tillhandahållas av Google. 

14. "Säkerhetsproblem" avser antingen: (a) en slutanvändares bruk av tjänsterna som bryter mot 
policyn för tillåten användning, som kan störa: (i) tjänsterna; (ii) andra slutanvändares bruk av 
tjänsterna eller (iii) Googles nätverk eller servrar som används för att tillhandahålla tjänsterna; 
eller (b) tredje parts obehöriga åtkomst till tjänsterna.  

15. "Slutanvändare" avser de individer, för vilka kunden medger användning av tjänsterna.  
16. Slutanvändarkonto

tjänsterna åt en slutanvändare.  
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17. "Exportkontrollagar" avser alla tillämpliga lagar och regler för export och reexport, 
inklusive: Export Administration Regulations ("EAR") som regleras av Department of 
Commerce, handelssanktioner och ekonomiska sanktioner som regleras av Treasury 
Department's Office of Foreign Assets Control och International Traffic in Arms Regulations 
("ITAR") som regleras av U.S. Department of State. 

18. "Avgifter" avser de summor som Google fakturerar kunden för tjänsterna enligt beskrivningen 
på en ordersida.  

19. "Hjälpcenter" avser Googles hjälpcenter på http://www.google.com/support/ eller annan 
sådan webbadress som kan tillhandahållas av Google. 

20. "Högriskaktiviteter" avser exempelvis drift av kärnkraftanläggningar, flygledning eller 
livsuppehållande system, där utebliven leverans av tjänsterna kan leda till dödsfall, 
personskador eller miljöskador.  

21. Ursprunglig tjänstperiod a tjänsterna med början på tjänstens 
startdatum och med den löptid som anges på ordersidan. 

22. "Immateriell äganderätt" avser aktuella och framtida globala rättigheter inom patentlag, 
upphovsrättslag, lag om företagshemligheter, varumärkeslag, lag om ideell rätt och andra 
liknande rättigheter.  

23. "E-postadress för avisering" avser den e-postadress som kunden angett för mottagning av e-
postaviseringar från Google. Kunden kan ändra denna e-postadress via administratörskonsolen. 

24. Ordersida -ordersidan som kunden fyller i när han/hon registrerar sig för 
tjänsterna och som innehåller: (i) de tjänster som beställs, (ii) avgifter, (iii) antalet och den 
ursprungliga tjänstperioden för slutanvändarkonton, (iv) tillämplig betalningsform och (v) 
kunddomännamn. 

25. Inköpsorder  
26. Tjänstens startdatum

är inom en vecka efter det att Google erhållit den ifyllda ordersidan, om inget annat avtalats av 
parterna. 

27. "Tjänstsidor" avser webbsidorna som visar tjänsterna för slutanvändarna.  
28. "Tjänster" avser bastjänsterna i Google Apps (exempelvis Google Apps Premierutgåva eller 

Google Apps for Business) som tillhandahålls av Google och används av kunden i enlighet 
med detta avtal. Tjänsterna beskrivs här: 
http://www.google.com/a/help/intl/sv/users/user_features.html, eller på annan sådan 
webbadress som kan tillhandahållas av Google.  

29. Tjänstperiod rnyelseperioder för de tillämpliga 
tjänsterna.  

30. "SLA" avser servicenivåavtalet som finns här: 
http://www.google.com/a/help/intl/sv/admins/sla.html eller en annan sådan webbadress som 
Google kan tillhandahålla.  

31. "Avstängning" avser omedelbar inaktivering av åtkomsten till tjänsterna, eller komponenter i 
tjänsterna, för att förhindra fortsatt användning av tjänsterna.  

32. Skatter
kopplade till försäljningen av tjänsterna, inklusive relaterade straffavgifter eller räntor. 

33. Period
inträffar av (i) den sista avtalsperiodens slut eller (ii) en uppsägning av avtalet enligt 
uppgifterna här. 

34. "Begäran från tredje part" innebär en begäran från en tredje part för poster som rör 
slutanvändarens bruk av tjänsterna. Begäran från tredje part kan vara husrannsakningsorder, 
domstolsbeslut, stämning, annat giltigt juridiskt beslut eller skriftligt godkännande från 
slutanvändaren som medger yppandet.  

35. "TSS" avser de tekniska supporttjänster som Google tillhandahåller till administratörerna 
under avtalsperioden i enlighet med TSS-riktlinjerna.  

36. "TSS-riktlinjer" avser Googles riktlinjer för tekniska supporttjänster som gäller för tjänsterna. 
TSS-riktlinjerna finns på följande webbadress: 
http://www.google.com/a/help/intl/sv/admins/tssg.html eller en annan webbadress som kan 
tillhandahållas av Google.  

37. Webbadressvillkor
-  
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RIKTLINJER FÖR GOOGLE APPS TEKNISKA SUPPORTTJÄNSTER 

Google Apps fo
villkoren i Google Apps-  

1. Definitioner. I dessa riktlinjer har nedanstående termer i versaler följande innebörd. Alla andra termer i 
versaler som inte definieras häri betyder det som framgår av avtalet. 

o 
helgdagar. 

o 1.2. "Öppettider" söndagar kl. 16.00 till fredagar kl. 17.00 amerikansk stillahavstid. 
o  
o 

beskrivs i avtalet allmänt tillgänglig för kunder, vilket Google avgör efter egen bedömning. 
o -representanter som är ansvariga för 

att hantera förfrågningar om teknisk support. 
o 

för större delen av sina slutanvändare under mer än femton minuter. 
o 

oanvändbar tjänst och som inte är funktionsförfrågan. 
o  är unik för kunden och som inte är en 

standardförfrågan om support eller oanvändbar tjänst (vilket avgörs enbart av Google), vilken 
bland annat omfattar förfrågningar från en kundkontakt om att implementera en ny funktion 
eller förbättra en befintlig funktion i tjänsten. 

o 
besvara en fråga eller lösa ett problem angående tjänsten. 

o vilket 
planeras i förväg och som du underrättas om. Schemalagt underhållsarbete inkluderas inte i 
beräkningen av servicenivåavtal. 

o 
förfrågan om oanvändbar tjänst eller en funktionsförfrågan. 

o 
en förfrågan om avbrott i tjänsten. 

2. Komma åt support.  

o 2.1. Googles hjälpcenter. Kundens slutanvändare erbjuds endast support genom Google.se 
hjälpcenter, som finns på http://www.google.com/support/ eller sådan webbadress som Google 
kan tillhandahålla. Kunden är ansvarig för att svara på frågor och eventuella klagomål från 
slutanvändare eller annan tredje part avseende kundens eller dess slutanvändares användning 
av tjänsten med sådana supporttjänster som tillhandahålls på kundens egen bekostnad. 

o 2.2. Kundens försök att åtgärda fel. Innan en förfrågan görs till Google ska kunden använda 
alla rimliga ansträngningar för att försöka åtgärda ett fel, en bugg, felaktighet eller fel på 
nätverksanslutningen utan att vidarebefordra ärendet till Google. Därefter kan en kundkontakt 
som har behörighet att komma åt support skicka en skriftlig förfrågan om teknisk support via 
hjälpcentret online som finns på http://www.google.com/support/a eller sådan webbadress som 
Google kan tillhandahålla. 

o 2.3. Beteckning på förfrågningar. Vid mottagande av en förfrågan från en kundkontakt ska 
ndardförfrågan om 

 
o 2.4. Supporttimmar och målsatta initiala svarstider. Google erbjuder tillträde till hjälpcenter 

och telefonsupport för betalande kunder 24 timmar om dygnet. Standardförfrågan om support 
besvaras inom en målsatt initial svarstid på en arbetsdag, endast under kontorstid. Förfrågan 
om oanvändbar tjänst besvaras inom 24 timmar dygnet runt med en målsatt svarstid på en 
timme. Om kontakt görs för en förfrågan om oanvändbar tjänst utanför kontorstid behövs ett 
röstmeddelande för att supporten ska svara med samma målsatta svarstid på en timme. 

o 2.5. Kund-id och PIN-kod krävs för support till betalande kunder. Betalande kunder måste ha 
ett kund-id och en PIN-kod för att kunna få support för betalande kunder. Om betalande 
kunder förlorar sitt kund-id och PIN-kod kan de bara ta emot support för icke-betalande 
kunder tills deras kund-id och PIN-kod har återställts. Denna PIN-kod uppdateras regelbundet 
och är tillgänglig via den administrativa konsolen. 
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o 2.6. Procedurer för bekräftelse och åtgärdande av förfrågningar. När kunden gör en förfrågan 
ska denne tillhandahålla begärd diagnostikinformation, inklusive men inte begränsat till: (i) en 
beskrivning av problemet, konfigurationen och kundens nätverk (ii) tillhandahålla relevant 
information eller loggfiler samt (iii) föra ytterligare samtal via e-post eller telefon för att 
besvara frågor och hjälpa Googles supportpersonal vid behov. 

o 2.7. Beteckning på förfrågningar. Vid mottagande av en förfrågan från en kundkontakt ska 
Googles supportpersonal på eget bevåg beteckna varje förfrågan som en standardförfrågan, en 
förfrågan om oanvändbar tjänst eller en funktionsförfrågan. Ett sådant beslut som Google fattar 
ska vara slutgiltigt och bindande för kunden. 

o 2.8. Bekräftelse på förfrågan. Ett svar på en förfrågan kan bestå av ett mottagande av och en 
bekräftelse från Google om en sådan förfrågan och inkluderar inte åtgärden för denna 
förfrågan. Kunden godkänner och förstår att tjänsterna som Google tillhandahåller kanske inte 
är perfekta eller felfria och att Google kanske inte, trots kommersiellt rimliga ansträngningar 
kan ge svar på eller åtgärda vissa eller alla förfrågningar. Google lämnar inga löften, garantier 
eller försäkringar av något slag om att Google kommer att kunna åtgärda alla kundens 
förfrågningar. 

o 2.9. Funktionsförfrågan. Om Google anser att en förfrågan är en funktionsförfrågan kommer 
Google att registrera sådan funktionsförfrågan för eventuella framtida uppdateringar eller 
lanseringar av tjänsten och förklara ärendet avslutat. Google har ingen skyldighet att besvara 
eller åtgärda en funktionsförfrågan eller att inkludera någon sådan funktionsförfrågan i några 
framtida uppdateringar eller lanseringar. 

3. Allmänna villkor.  

o 3.1. Uppdateringar av riktlinjerna. Dessa riktlinjer kan emellanåt uppdateras av Google. 
o 3.2. Schemalagt underhållsarbete. Google kommer regelbundet att utföra schemalagt 

underhållsarbete på Google Apps. Vid schemalagt underhållsarbete kan delar av lösningen inte 
användas. Google meddelar i förväg om sådant schemalagt underhåll genom den 
administrativa konsolen och/eller e-post. 

o 3.3. Språk. Parterna godkänner att all support som tillhandahålls av Google åt kunden i 
enlighet med dessa riktlinjer sker på engelska. 

o 3.4. Supportperiod. Supporttjänsterna som Google tillhandahåller i enlighet med dessa 
riktlinjer ska vara begränsade till perioden för avtalet som ingåtts mellan kunden och Google. 
Google har ingen skyldighet att tillhandahålla några supporttjänster åt kunden efter att ett 
sådant avtal har upphört eller sagts upp. 

o 3.5 Supportinformation. Mer information om support på engelska och information om support 
på andra språk än engelska, finns på: 
http://www.google.com/support/a/bin/answer.py?answer=65899 

 

Riktlinjer för administratörsprogrammet för Google Apps for Business och 
Google Apps for Education 

Uppdaterad 1 februari 2007 

För att upprätthålla Google Apps kvalitet och rykte granskas ditt bruk av Google Apps enligt dessa 
programriktlinjer. Om du någon gång bryter mot vår policy (vilket Google avgör efter egen bedömning) kommer 
vi att varna dig eller tillfälligt stänga av eller avsluta ditt konto. 

Observera att vi kan ändra våra riktlinjer när som helst och en
ansvar att hålla dig uppdaterad och följa riktlinjerna som meddelas här. Alla termer som används här har den 
innebörd som definieras i avtalet, om inget annat anges. 

Förbjudna åtgärder  

Förutom (och/eller som vissa exempel på) de kränkningar som beskrivs i avtalet får du inte och du får inte heller 
tillåta någon tredje part, inklusive dina slutanvändare, att: 
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inte begränsad till att 

o skicka e-post som strider mot CAN-SPAM Act eller annan tillämplig lag gällande skräppost 
o imitera eller utge sig för att vara en annan person eller använda hans, hennes eller dess e-

postadress eller skapa falska konton i syfte att skicka skräppost 
o engagera sig i datautvinning från webbplatser (inklusive Google) för att hitta e-postadresser 
o skicka otillåten e-post via öppna servrar från tredje part 
o skicka e-postmeddelanden till användare som har bett om att bli borttagna från en e-postlista 
o sälja, byta eller till tredje part distribuera e-postadresser till personer utan dessa personers 

kännedom och tillåtelse 
o skicka oombedda e-postmeddelanden till ett stort antal e-postadresser som tillhör individer 

och/eller organ som du inte har någon tidigare relation till 
 skicka, lägga upp, distribuera, sprida eller erbjuda sig att göra detta med olagligt, ärekränkande, 

trakasserande, grovt, bedrägligt, inkräktande, oanständigt eller annat förkastligt material 
 med avsikt sprida virus, maskar, fel, trojanska hästar, felaktiga filer, bluffar eller annat skadligt och 

bedrägligt material  
 skapa eller vidarebefordra pyramidsystem och liknande 
 skicka innehåll som kan vara skadligt för minderåriga 
 utge sig för att vara en annan person (via användning av e-postadressen eller annat) eller på annat sätt 

felaktigt uppge att du är källan till ett e-postmeddelande 
 olagligt överlåta en annan persons immateriella rättigheter eller annan patentskyddad information utan 

ägarens eller licensgivarens tillåtelse 
 använda tjänsten för att kränka andra personers lagstadgade rättigheter (t.ex. sekretess- och 

publicitetsrättigheter)  
 främja eller uppmuntra olaglig verksamhet 
 störa andra användares åtnjutande av tjänsten 
 skapa konton för flera användare i samband med kränkning av avtalet eller skapa användarkonton med 

automatiska metoder eller under falska förespeglingar 
 sälja, byta, sälja vidare eller på annat sätt utnyttja ett konto för ej godkänt kommersiellt syfte eller 

överlåta det. 
 ändra, anpassa, översätta eller dekonstruera någon del av tjänsten 
 ta bort meddelanden som rör upphovsrätt, varumärke eller annan äganderätt som finns i tjänsten 
 formatera om eller rama in någon del av de webbplatser som ingår i tjänsten 
 använda tjänsten i samband med olaglig fildelning i icke-hierarkiska nät (peer-to-peer) 
 visa innehåll på tjänsten (inklusive men inte begränsat till den anpassningsbara inloggningssidan) som 

innehåller pornografiskt, hatrelaterat eller våldsamt material eller innehåller annat material, andra 
produkter eller tjänster som bryter mot eller uppmanar till beteende som skulle bryta mot straffrättsliga 
lagar, annan gällande lagstiftning eller rättigheter för tredje part 

 ändra Google-logotypen eller någon annan del av Googles märkesprofil. 

Säkerhet 

Du måste omedelbart informera Google om eventuella brott mot säkerheten som rör tjänsten, inklusive men inte 
begränsat till otillåten användning av ditt lösenord eller konto. För att bidra till att skydda ditt lösenord och 
säkerheten för ditt konto ber vi dig logga ut från ditt konto vid slutet av varje session. 

Villkor för slutanvändare 

Du samtycker till att dina slutanvändare är bundna av villkoren som är knutna till tjänstens olika komponenter. 
Detta kan bland annat omfatta följande villkor, i tillämpliga fall, (vilket kan ändras från tid till annan), som 
beskrivs mer utförligt på webbadresserna här nedan eller på en annan webbadress som Google kan meddela: 

 Användarvillkor för Gmail finns på adressen http://www.google.com/mail/help/terms_of_use.html; 
 Googles användarvillkor på adressen http://www.google.com/terms_of_service.html; 
 Ytterligare programriktlinjer eller riktlinjer för godkänd användning på adressen 

http://www.google.com/a/help/intl/sv/users/terms.html och 
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 Sekretessriktlinjer som har med tjänsten att göra och som kan omfatta bland annat sekretesspolicyn för 
Google Apps finns på adressen http://www.google.com/a/help/intl/sv/users/privacy_notice.html; samt 
Googles sekretesspolicy på adressen http://www.google.se/privacy.html. 

Bruket av tjänsten är underställt slutanvändarens efterlevnad och godkännande av de ovanstående 
användningsvillkoren och riktlinjerna. 

Andra förpliktelser för administratörer 

Förutom (och/eller som vissa exempel på) de förpliktelser som beskrivs i avtalet måste du 

 I den utsträckning det är tillåtet enligt lag meddela Google om du får en stämning eller annan begäran 
om juridisk information som kräver information från tjänsten och/eller användarkonton 

 På Googles begäran omedelbart stänga av eller avsluta Google-konton eller en administratörs tillgång 
till tjänsten som reaktion på överträdelser mot gällande användningsvillkor eller policy för en 
slutanvändare eller administratör. 
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BILAGA 2 Amazons Web Services avtal: 

Amazon EC2 Service Level Agreement 

Effective Date: October 23, 2008 

SLA is subject to the terms of the AWS Agreement and capitalized terms will have the meaning specified in the 
AWS Agreement. We reserve the right to change the terms of this SLA in accordance with the AWS Agreement. 

Service Commitment 

AWS will use commercially reasonable efforts to make Amazon EC2 available with an Annual Uptime 
Percentage (defined below) of at least 99.95% during the Service Year. In the event Amazon EC2 does not meet 
the Annual Uptime Percentage commitment, you will be eligible to receive a Service Credit as described below. 

Definitions 

  
 

have been using Amazon EC2 for less than 365 days, your Service Year is still the preceding 365 days 
but any days prior to your use of the service will be deemed to have had 100% Region Availability. 
Any downtime occurring prior to a successful Service Credit claim cannot be used for future claims. 
Annual Uptime Percentage measurements exclude downtime resulting directly or indirectly from any 
Amazon EC2 SLA Exclusion (defined below). 

 re than one Availability Zone in 
 

 
minute period and you are unable to launch replacement instances. 

 
recent Region Unavailable event included in the SLA claim occurred.  

 et forth below, that we may credit back to an 
eligible Amazon EC2 account. 

Service Commitments and Service Credits 

If the Annual Uptime Percentage for a customer drops below 99.95% for the Service Year, that customer is 
eligible to receive a Service Credit equal to 10% of their bill (excluding one-time payments made for Reserved 
Instances) for the Eligible Credit Period. To file a claim, a customer does not have to have wait 365 days from 
the day they started using the service or 365 days from their last successful claim. A customer can file a claim 
any time their Annual Uptime Percentage over the trailing 365 days drops below 99.95%. 

We will apply any Service Credits only against future Amazon EC2 payments otherwise due from you; provided 
that, we may issue the Service Credit to the credit card that you used to pay for Amazon EC2 for the billing 
cycle in which the error occurred. Service Credits shall not entitle you to any refund or other payment from 
AWS. A Service Credit will be applicable and issued only if the credit amount for the applicable monthly billing 
cycle is greater than one dollar ($1 USD). Service Credits may not be transferred or applied to any other account. 
Unless otherwise provided in the AWS Agreement, your sole and exclusive remedy for any unavailability or 
non-performance of Amazon EC2 or other failure by us to provide Amazon EC2 is the receipt of a Service 
Credit (if eligible) in accordance with the terms of this SLA or termination of your use of Amazon EC2. 

Credit Request and Payment Procedures 
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To receive a Service Credit, you must submit a request by sending an e-mail message to aws-sla-request @ 
amazon.com. To be eligible, the credit request must (i) include your account number in the subject of the e-mail 
message (the account number can be found at the top of the AWS Account Activity page); (ii) include, in the 
body of the e-mail, the dates and times of each incident of Region Unavailable that you claim to have 
experienced including instance ids of the instances that were running and affected during the time of each 
incident; (iii) include your server request logs that document the errors and corroborate your claimed outage (any 
confidential or sensitive information in these logs should be removed or replaced with asterisks); and (iv) be 
received by us within thirty (30) business days of the last reported incident in the SLA claim. If the Annual 
Uptime Percentage of such request is confirmed by us and is less than 99.95% for the Service Year, then we will 
issue the Service Credit to you within one billing cycle following the month in which the request occurred. Your 
failure to provide the request and other information as required above will disqualify you from receiving a 
Service Credit. 

Amazon EC2 SLA Exclusions 

The Service Commitment does not apply to any unavailability, suspension or termination of Amazon EC2, or 
any other Amazon EC2 performance issues: (i) that result from a suspension described in Section 6.1 of the 
AWS Agreement; (ii) caused by factors outside of our reasonable control, including any force majeure event or 
Internet access or related problems beyond the demarcation point of Amazon EC2; (iii) that result from any 
actions or inactions of you or any third party; (iv) that result from your equipment, software or other technology 
and/or third party equipment, software or other technology (other than third party equipment within our direct 
control); (v) that result from failures of individual instances not attributable to Region Unavailability; or (vi) 
arising from our suspension and termination of your right to use Amazon EC2 in accordance with the AWS 

those explicitly listed in this agreement, we may issue a Service Credit considering such factors in our sole 
discretion. 

 

AWS Customer Agreement 

Last updated August 23, 2011 

(current AWS customers: See ) 

Agreement access 
to and use of the Service Offerings (as defined below) and is an agreement between Amazon Web Services LLC 

AWS we us our you
check box presented with these terms or, if earlier, when you use any of the 

Effective Date
(e.g., you are not a minor). If you are entering into this Agreement for an entity, such as the company you work 
for, you represent to us that you have legal authority to bind that entity. Please see Section 14 for definitions of 
certain capitalized terms used in this Agreement. 

1. Use of the Service Offerings. 

1.1 Generally. You may access and use the Service Offerings in accordance with this Agreement. Service Level 
Agreements may apply to certain Service Offerings. You will adhere to all laws, rules, and regulations 
applicable to your use of the Service Offerings, including the Service Terms, the Acceptable Use Policy and the 
other Policies as defined in Section 14. 

1.2 Your Account. To access the Services, you must create an AWS account associated with a valid e-mail 
address. Unless explicitly permitted by the Service Terms, you may only create one account per email address. 
You are responsible for all activities that occur under your account, regardless of whether the activities are 
undertaken by you, your employees or a third party (including your contractors or agents) and, except to the 
extent caused by our breach of this Agreement, we and our affiliates are not responsible for unauthorized access 
to your account. You will contact us immediately if you believe an unauthorized third party may be using your 
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account or if your account information is lost or stolen. You may terminate your account and this Agreement at 
any time in accordance with Section 7. 

1.3 Support to You. If you would like support for the Services other than the support we generally provide to 
other users of the Services without charge, you may enroll for customer support in accordance with the terms of 
the AWS Premium Support Guidelines. 

1.4 Third Party Content. Third Party Content, such as software applications provided by third parties, may be 
made available directly to you by other companies or individuals under separate terms and conditions, including 
separate fees and charges. Because we may not have tested or screened the Third Party Content, your use of any 
Third Party Content is at your sole risk. 

2. Changes. 

2.1 To the Service Offerings. We may change, discontinue, or deprecate any of the Service Offerings (including 
the Service Offerings as a whole) or change or remove features or functionality of the Service Offerings from 
time to time. We will notify you of any material change to or discontinuation of the Service Offerings. 

2.2 To the APIs. We may change, discontinue or deprecate any APIs for the Services from time to time but will 
use commercially reasonable efforts to continue supporting the previous version of any API changed, 
discontinued, or deprecated for 12 months after the change, discontinuation, or deprecation (except if doing so 
(a) would pose a security or intellectual property issue, (b) is economically or technically burdensome, or (c) is 
needed to comply with the law or requests of governmental entities). 

2.3 To the Service Level Agreements. We may change, discontinue or add Service Level Agreements from 
time to time. 

3. Security and Data Privacy. 

3.1 AWS Security. Without limiting Section 10 or your obligations under Section 4.2, we will implement 
reasonable and appropriate measures designed to help you secure Your Content against accidental or unlawful 
loss, access or disclosure. 

3.2 Data Privacy. We participate in the safe harbor programs described in the Privacy Policy. You may specify 
the AWS regions in which Your Content will be stored and accessible by End Users. We will not move Your 
Content from your selected AWS regions without notifying you, unless required to comply with the law or 
requests of governmental entities. You consent to our collection, use and disclosure of information associated 
with the Service Offerings in accordance with our Privacy Policy, and to the processing of Your Content in, and 
the transfer of Your Content into, the AWS regions you select. 

4. Your Responsibilities 

4.1 Your Content. You are solely responsible for the development, content, operation, maintenance, and use of 
Your Content. For example, you are solely responsible for: 

(a) the technical operation of Your Content, including ensuring that calls you make to any Service are 
compatible with then-current APIs for that Service; 

(b) compliance of Your Content with the Acceptable Use Policy, the other Policies, and the law; 

(c) any claims relating to Your Content; and 

(d) properly handling and processing notices sent to you (or any of your affiliates) by any person claiming that 
Your Content violate such pers  

4.2 Other Security and Backup. You are responsible for properly configuring and using the Service Offerings 
and taking your own steps to maintain appropriate security, protection and backup of Your Content, which may 
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include the use of encryption technology to protect Your Content from unauthorized access and routine 
archiving Your Content. AWS log-in credentials and private keys generated by the Services are for your internal 
use only and you may not sell, transfer or sublicense them to any other entity or person, except that you may 
disclose your private key to your agents and subcontractors performing work on your behalf. 

4.3 End User Violations. You will be deemed to have taken any action that you permit, assist or facilitate any 
person or entity to take related to this Agreement, Your Content or use of the Service Offerings. You are 

t all End Users 
comply with your obligations under this Agreement and that the terms of your agreement with each End User are 
consistent with this Agreement. If you become aware of any violation of your obligations under this Agreement 
by an End User, you 
Offerings. 

4.4 End User Support. You are responsible for providing customer service (if any) to End Users. We do not 
provide any support or services to End Users unless we have a separate agreement with you or an End User 
obligating us to provide support or services. 

5. Fees and Payment 

5.1. Service Fees. We calculate and bill fees and charges monthly. You will pay us the applicable fees and 
charges for use of the Service Offerings as described on the AWS Site using one of the payment methods we 
support. All amounts payable under this Agreement will be made without setoff or counterclaim, and without 
any deduction or withholding. Fees and charges for any new Service or new feature of a Service will be effective 
when we post updated fees and charges on the AWS Site unless we expressly state otherwise in a notice. We 

notice. We may charge you interest at the rate of 1.5% per month (or the highest rate permitted by law, if less) 
on all late payments. 

5.2 Taxes. All fees and charges payable by you are exclusive of applicable taxes and duties, including VAT and 
applicable sales tax. You will provide us any information we reasonably request to determine whether we are 
obligated to collect VAT from you, including your VAT identification number. If you are legally entitled to an 
exemption from any sales, use, or similar transaction tax, you are responsible for providing us with legally-
sufficient tax exemption certificates for each taxing jurisdiction. We will apply the tax exemption certificates to 
charges under your account occurring after the date we receive the tax exemption certificates. If any deduction or 
withholding is required by law, you will notify us and will pay us any additional amounts necessary to ensure 
that the net amount that we receive, after any deduction and withholding, equals the amount we would have 
received if no deduction or withholding had been required. Additionally, you will provide us with documentation 
showing that the withheld and deducted amounts have been paid to the relevant taxing authority. 

6. Temporary Suspension 

6.1 Generally. We may suspend your 
Offerings immediately upon notice to you if we determine: 

third party, (ii) may adversely impact the Service Offerings or the systems or Content of any other AWS 
customer, or (iii) may subject us, our affiliates, or any third party to liability; 

(b) you are, or any End User is, in breach of this Agreement, including if you are delinquent on your payment 
obligations for more than 15 days; or 

(c) you have ceased to operate in the ordinary course, made an assignment for the benefit of creditors or similar 
disposition of your assets, or become the subject of any bankruptcy, reorganization, liquidation, dissolution or 
similar proceeding. 

6.2 Effect of Suspension. If we suspend your right to access or use any portion or all of the Service Offerings: 

(a) you remain responsible for all fees and charges you have incurred through the date of suspension; 
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(b) you remain responsible for any applicable fees and charges for any Service Offerings to which you continue 
to have access, as well as applicable data storage fees and charges, and fees and charges for in-process tasks 
completed after the date of suspension; 

(c) you will not be entitled to any service credits under the Service Level Agreements for any period of 
suspension; and 

(d) we will not erase any of Your Content as a result of your suspension, except as specified elsewhere in this 
Agreement. 

use the Service Offerings is in addition to our 
right to terminate this Agreement pursuant to Section 7.2. 

7. Term; Termination 

7.1. Term. The term of this Agreement will commence on the Effective Date and will remain in effect until 
terminated by you or us in accordance with Section 7.2. 

7.2 Termination. 

(a) Termination for Convenience. You may terminate this Agreement for any reason by (i) providing us notice 
and (ii) closing your account for all Services for which we provide an account closing mechanism. We may 
terminate this Agreement for any reason by providing you 30 days advance notice. 

(b) Termination for Cause. 

(i) By Either Party. Either party may terminate this Agreement for cause upon 30 days advance notice to the 
other party if there is any material default or breach of this Agreement by the other party, unless the defaulting 
party has cured the material default or breach within the 30 day notice period. 

(ii) By Us. We may also terminate this Agreement immediately upon notice to you (A) for cause, if any act or 
omission by you or any End User results in a suspension described in Section 6.1, (B) if our relationship with a 
third party partner who provides software or other technology we use to provide the Service Offerings expires, 
terminates or requires us to change the way we provide the software or other technology as part of the Services, 
(c) if we believe providing the Services could create a substantial economic or technical burden or material 
security risk for us, (D) in order to comply with the law or requests of governmental entities, or (E) if we 
determine use of the Service Offerings by you or any End Users or our provision of any of the Services to you or 
any End Users has become impractical or unfeasible for any legal or regulatory reason. 

7.3. Effect of Termination. 

(a) Generally. Upon any termination of this Agreement: 

(i) all your rights under this Agreement immediately terminate; 

(ii) you remain responsible for all fees and charges you have incurred through the date of termination, including 
fees and charges for in-process tasks completed after the date of termination; 

(iii) you will immediately return or, if instructed by us, destroy all AWS Content in your possession; and 

(iv) Sections 4.1, 5.2, 7.3, 8 (except the license granted to you in Section 8.4), 9, 10, 11, 13 and 14 will continue 
to apply in accordance with their terms. 

(b) Post-Termination Assistance. Unless we terminate your use of the Service Offerings pursuant to Section 
7.2(b), during the 30 days following termination: 
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(i) we will not erase any of Your Content as a result of the termination; 

(ii) you may retrieve Your Content from the Services only if you have paid any charges for any post-termination 
use of the Service Offerings and all other amounts due; and 

(iii) we will provide you with the same post-termination data retrieval assistance that we generally make 
available to all customers. 

Any additional post-termination assistance from us is subject to mutual agreement by you and us. 

8. Proprietary Rights 

8.1 Your Content. As between you and us, you or your licensors own all right, title, and interest in and to Your 
Content. Except as provided in this Section 8, we obtain no rights under this Agreement from you or your 
licensors to Your Content, including any related intellectual property rights. You consent to our use of Your 
Content to provide the Service Offerings to you and any End Users. We may disclose Your Content to provide 
the Service Offerings to you or any End Users or to comply with any request of a governmental or regulatory 
body (including subpoenas or court orders). 

8.2 Your Submissions. Your Submissions will be governed by the terms of the Apache Software License, 
unless you specify one of our other supported licenses at the time you submit Your Submission. 

8.3 Adequate Rights. You represent and warrant to us that: (a) you or your licensors own all right, title, and 
interest in and to Your Content and Your Submissions; (b) you have all rights in Your Content and Your 
Submissions necessary to grant the rights contemplated by this Agreement; and (c) none of Your Content, Your 

Acceptable Use Policy. 

8.4 Service Offerings License. As between you and us, we or our affiliates or licensors own and reserve all 
right, title, and interest in and to the Service Offerings. We grant you a limited, revocable, non-exclusive, non-
sublicensable, non-transferrable license to do the following during the Term: (i) access and use the Services 
solely in accordance with this Agreement; and (ii) copy and use the AWS Content solely in connection with your 
permitted use of the Services. Except as provided in this Section 8.4, you obtain no rights under this Agreement 
from us or our licensors to the Service Offerings, including any related intellectual property rights. Some AWS 
Content may be provided to you under a separate license, such as the Apache Software License, in which case 
that license will govern your use of that AWS Content. 

8.5 License Restrictions. Neither you nor any End User may use the Service Offerings in any manner or for any 
purpose other than as expressly permitted by this Agreement. Neither you nor any End User may, or may attempt 
to, (a) modify, alter, tamper with, repair, or otherwise create derivative works of any software included in the 
Service Offerings (except to the extent software included in the Service Offerings are provided to you under a 
separate license that expressly permits the creation of derivative works), (b) reverse engineer, disassemble, or 
decompile the Service Offerings or apply any other process or procedure to derive the source code of any 
software included in the Service Offerings, or (c) access or use the Service Offerings in a way intended to avoid 
incurring fees or exceeding usage limits or quotas. All licenses granted to you in this Agreement are conditional 
on your continued compliance this Agreement, and will immediately and automatically terminate if you do not 
comply with any term or condition of this Agreement. During and after the Term, you will not assert, nor will 
you authorize, assist, or encourage any third party to assert, against us or any of our affiliates, customers, 
vendors, business partners, or licensors, any patent infringement or other intellectual property infringement claim 
regarding any Service Offerings you have used. You may only use the AWS Marks in accordance with the 
Trademark Use Guidelines. 

8.6 Suggestions. If you provide any Suggestions to us or our affiliates, we will own all right, title, and interest in 
and to the Suggestions, even if you have designated the Suggestions as confidential. We and our affiliates will be 
entitled to use the Suggestions without restriction. You hereby irrevocably assign to us all right, title, and interest 
in and to the Suggestions and agree to provide us any assistance we may require to document, perfect, and 
maintain our rights in the Suggestions. 
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9. Indemnification. 

9.1. General. You will defend, indemnify, and hold harmless us, our affiliates and licensors, and each of their 
respective employees, officers, directors, and representatives from and against any claims, damages, losses, 

r relating to any third party 

AWS account and use by your employees and personnel); (b) breach of this Agreement or violation of applicable 
law by you or any End User; (c) Your Content or the combination of Your Content with other applications, 
content or processes, including any claim involving alleged infringement or misappropriation of third-party 
rights by Your Content or by the use, development, design, production, advertising or marketing of Your 
Content; or (d) a dispute between you and any End User. If we or our affiliates are obligated to respond to a third 
party subpoena or other compulsory legal order or process described above, you will also reimburse us for 

third party subpoena or other compulsory legal order or process at our then-current hourly rates. 

9.2. Process. We will promptly notify you of any claim subject to Section 9.1, but our failure to promptly notify 
you will only affect your obligations under Section 9.1 to the extent that our failure prejudices your ability to 
defend the claim. You may: (a) use counsel of your own choosing (subject to our written consent) to defend 
against any claim; and (b) settle the claim as you deem appropriate, provided that you obtain our prior written 
consent before entering into any settlement. We may also assume control of the defense and settlement of the 
claim at any time. 

10. Disclaimers. 

MAKE NO REPRESENTATIONS OR WARRANTIES OF ANY KIND, WHETHER EXPRESS, IMPLIED, 
STATUTORY OR OTHERWISE REGARDING THE SERVICE OFFERINGS OR THE THIRD PARTY 
CONTENT, INCLUDING ANY WARRANTY THAT THE SERVICE OFFERINGS OR THIRD PARTY 
CONTENT WILL BE UNINTERRUPTED, ERROR FREE OR FREE OF HARMFUL COMPONENTS, OR 
THAT ANY CONTENT, INCLUDING YOUR CONTENT OR THE THIRD PARTY CONTENT, WILL BE 
SECURE OR NOT OTHERWISE LOST OR DAMAGED. EXCEPT TO THE EXTENT PROHIBITED BY 
LAW, WE AND OUR AFFILIATES AND LICENSORS DISCLAIM ALL WARRANTIES, INCLUDING 
ANY IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY, SATISFACTORY QUALITY, FITNESS FOR A 
PARTICULAR PURPOSE, NON-INFRINGEMENT, OR QUIET ENJOYMENT, AND ANY WARRANTIES 
ARISING OUT OF ANY COURSE OF DEALING OR USAGE OF TRADE. 

11. Limitations of Liability. 

WE AND OUR AFFILIATES OR LICENSORS WILL NOT BE LIABLE TO YOU FOR ANY DIRECT, 
INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, CONSEQUENTIAL OR EXEMPLARY DAMAGES (INCLUDING 
DAMAGES FOR LOSS OF PROFITS, GOODWILL, USE, OR DATA), EVEN IF A PARTY HAS BEEN 
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGES. FURTHER, NEITHER WE NOR ANY OF OUR 
AFFILIATES OR LICENSORS WILL BE RESPONSIBLE FOR ANY COMPENSATION, 
REIMBURSEMENT, OR DAMAGES ARISING IN CONNECTION WITH: (A) YOUR INABILITY TO USE 
THE SERVICES, INCLUDING AS A RESULT OF ANY (I) TERMINATION OR SUSPENSION OF THIS 
AGREEMENT OR YOUR USE OF OR ACCESS TO THE SERVICE OFFERINGS, (II) OUR 
DISCONTINUATION OF ANY OR ALL OF THE SERVICE OFFERINGS, OR, (III) WITHOUT LIMITING 
ANY OBLIGATIONS UNDER THE SLAS, ANY UNANTICIPATED OR UNSCHEDULED DOWNTIME OF 
ALL OR A PORTION OF THE SERVICES FOR ANY REASON, INCLUDING AS A RESULT OF POWER 
OUTAGES, SYSTEM FAILURES OR OTHER INTERRUPTIONS; (B) THE COST OF PROCUREMENT OF 
SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; (c) ANY INVESTMENTS, EXPENDITURES, OR COMMITMENTS 
BY YOU IN CONNECTION WITH THIS AGREEMENT OR YOUR USE OF OR ACCESS TO THE 
SERVICE OFFERINGS; OR (D) ANY UNAUTHORIZED ACCESS TO, ALTERATION OF, OR THE 
DELETION, DESTRUCTION, DAMAGE, LOSS OR FAILURE TO STORE ANY OF YOUR CONTENT OR 

LIABILITY UNDER THIS AGREEMENT WILL BE LIMITED TO THE AMOUNT YOU ACTUALLY PAY 
US UNDER THIS AGREEMENT FOR THE SERVICE THAT GAVE RISE TO THE CLAIM DURING THE 
12 MONTHS PRECEDING THE CLAIM. 
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12. Modifications to the Agreement. 

We may modify this Agreement (including any Policies) at any time by posting a revised version on the AWS 
Site or by otherwise notifying you in accordance with Section 13.7. The modified terms will become effective 
upon posting or, if we notify you by email, as stated in the email message. By continuing to use the Service 
Offerings after the effective date of any modifications to this Agreement, you agree to be bound by the modified 
terms. It is your responsibility to check the AWS Site regularly for modifications to this Agreement. We last 
modified this Agreement on the date listed at the beginning of this Agreement. 

13. Miscellaneous. 

13.1 Confidentiality and Publicity. You may use AWS Confidential information only in connection with your 
use of the Service Offerings as permitted under this Agreement. You will not disclose AWS Confidential 
Information during the Term or at any time during the 5 year period following the end of the Term. You will 
take all reasonable measures to avoid disclosure, dissemination or unauthorized use of AWS Confidential 
Information, including, at a minimum, those measures you take to protect your own confidential information of a 
similar nature. You will not issue any press release or make any other public communication with respect to this 
Agreement or your use of the Service Offerings. You will not misrepresent or embellish the relationship between 
us and you (including by expressing or implying that we support, sponsor, endorse, or contribute to you or your 
business endeavors), or express or imply any relationship or affiliation between us and you or any other person 
or entity except as expressly permitted by this Agreement. 

13.2 Force Majeure. We and our affiliates will not be liable for any delay or failure to perform any obligation 
under this Agreement where the delay or failure results from any cause beyond our reasonable control, including 
acts of God, labor disputes or other industrial disturbances, systemic electrical, telecommunications, or other 
utility failures, earthquake, storms or other elements of nature, blockages, embargoes, riots, acts or orders of 
government, acts of terrorism, or war. 

13.3 Independent Contractors; Non-Exclusive Rights. We and you are independent contractors, and neither 
party, nor any of their respective affiliates, is an agent of the other for any purpose or has the authority to bind 
the other. Both parties reserve the right (a) to develop or have developed for it products, services, concepts, 
systems, or techniques that are similar to or compete with the products, services, concepts, systems, or 
techniques developed or contemplated by the other party and (b) to assist third party developers or systems 

 

13.4 No Third Party Beneficiaries. This Agreement does not create any third party beneficiary rights in any 
individual or entity that is not a party to this Agreement. 

13.5 U.S. Government Rights. 

with the same rights and restrictions generally applicable to the Service Offerings. If you are using the Service 

inconsistent in any respect with federal law, you will immediately discontinue your use of the Service Offerings. 

tion Regulation and the Defense Federal 
Acquisition Regulation Supplement. 

13.6 Import and Export Compliance. In connection with this Agreement, each party will comply with all 
applicable import, re-import, export, and re-export control laws and regulations, including the Export 
Administration Regulations, the International Traffic in Arms Regulations, and country-specific economic 
sanctions programs implemented by the Office of Foreign Assets Control. For clarity, you are solely responsible 
for compliance related to the manner in which you choose to use the Service Offerings, including your transfer 
and processing of Your Content, the provision of Your Content to End Users, and the AWS region in which any 
of the foregoing occur. 

13.7 Notice. 
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(a) To You. We may provide any notice to you under this Agreement by: (i) posting a notice on the AWS Site; 
or (ii) sending a message to the email address then associated with your account. Notices we provide by posting 
on the AWS Site will be effective upon posting and notices we provide by email will be effective when we send 
the email. It is your responsibility to keep your email address current. You will be deemed to have received any 
email sent to the email address then associated with your account when we send the email, whether or not you 
actually receive the email. 

(b) To Us. To give us notice under this Agreement, you must contact AWS as follows: (i) by facsimile 
transmission to 206-266-7010; or (ii) by personal delivery, overnight courier or registered or certified mail to 
Amazon Web Services LLC, 410 Terry Avenue North, Seattle, WA 98109-5210. We may update the facsimile 
number or address for notices to us by posting a notice on the AWS Site. Notices provided by personal delivery 
will be effective immediately. Notices provided by facsimile transmission or overnight courier will be effective 
one business day after they are sent. Notices provided registered or certified mail will be effective three business 
days after they are sent. 

(c) Language. All communications and notices to be made or given pursuant to this Agreement must be in the 
English language. 

13.8 Assignment. You will not assign this Agreement, or delegate or sublicense any of your rights under this 
Agreement, without our prior written consent. Subject to the foregoing, this Agreement will be binding upon, 
and inure to the benefit of the parties and their respective successors and assigns. 

13.9 No Waivers. The failure by us to enforce any provision of this Agreement will not constitute a present or 
future waiver of such provision nor limit our right to enforce such provision at a later time. All waivers by us 
must be in writing to be effective. 

13.10 Severability. If any portion of this Agreement is held to be invalid or unenforceable, the remaining 
portions of this Agreement will remain in full force and effect. Any invalid or unenforceable portions will be 
interpreted to effect and intent of the original portion. If such construction is not possible, the invalid or 
unenforceable portion will be severed from this Agreement but the rest of the Agreement will remain in full 
force and effect. 

13.11 Governing Law; Venue. The laws of the State of Washington, without reference to conflict of law rules, 
govern this Agreement and any dispute of any sort that might arise between you and us. Any dispute relating in 
any way to the Service Offerings or this Agreement where a party seeks aggregate relief of $7,500 or more will 
be adjudicated in any state or federal court in King County, Washington. You consent to exclusive jurisdiction 
and venue in those courts. We may seek injunctive or other relief in any state, federal, or national court of 

intellectual property or other proprietary rights. The United Nations Convention for the International Sale of 
Goods does not apply to this Agreement. 

13.12 Entire Agreement; English Language. This Agreement includes the Policies and is the entire agreement 
between you and us regarding the subject matter of this Agreement. This Agreement supersedes all prior or 
contemporaneous representations, understandings, agreements, or communications between you and us, whether 
written or verbal, regarding the subject matter of this Agreement. Notwithstanding any other agreement between 
you and us, the security and data privacy provisions in Section 3 of this Agreement contain our and our 

bound by, and specifically object to, any term, condition or other provision which is different from or in addition 
to the provisions of this Agreement (whether or not it would materially alter this Agreement) and which is 
submitted by you in any order, receipt, acceptance, confirmation, correspondence or other document. If the terms 
of this document are inconsistent with the terms contained in any Policy, the terms contained in this document 
will control, except that the Service Terms will control over this document. If we provide a translation of the 
English language version of this Agreement, the English language version of the Agreement will control if there 
is any conflict. 

14. Definitions. 
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 means the policy currently available at http://aws.amazon.com/aup, as it may be 
updated by us from time to time. 

 means an application program interface. 

 means all nonpublic information disclosed by us, our affiliates, business 
partners or our or their respective employees, contractors or agents that is designated as confidential or that, 
given the nature of the information or circumstances surrounding its disclosure, reasonably should be understood 
to be confidential. AWS Confidential Information includes: (a) nonpublic information relating to our or our 

ities, 
finances and other business affairs; (b) third-party information that we are obligated to keep confidential; and (c) 
the nature, content and existence of any discussions or negotiations between you and us or our affiliates. AWS 
Confidential Information does not include any information that: (i) is or becomes publicly available without 
breach of this Agreement; (ii) can be shown by documentation to have been known to you at the time of your 
receipt from us; (iii) is received from a third party who did not acquire or disclose the same by a wrongful or 
tortious act; or (iv) can be shown by documentation to have been independently developed by you without 
reference to the AWS Confidential Information. 

 means any trademarks, service marks, service or trade names, logos, and other designations of 
AWS and its affiliates that we may make available to you in connection with this Agreement. 

 means Content we or any of its affiliates make available in connection with the Services or on 
the AWS Site to allow access to and use of the Services, including WSDLs; Documentation; sample code; 
software libraries; command line tools; and other related technology. AWS Content does not include the 
Services. 

 means the guidelines currently available at 
http://aws.amazon.com/premiumsupport/guidelines, as they may be updated by us from time to time. 

 means http://aws.amazon.com and any successor or related site designated by us. 

 means software (including machine images), data, text, audio, video, images or other content. 

 means the developer guides, getting started guides, user guides, quick reference guides, and 
other technical and operations manuals and specifications for the Services located at 
http://aws.amazon.com/documentation, as such documentation may be updated by us from time to time. 

 means any individual or entity that directly or indirectly through another user: (a) accesses or uses 
Your Content; or (b) otherwise acces
does not include individuals or entities when they are accessing or using the Services or any Content under their 
own AWS account, rather than your account. 

  means the procedures currently 
located at http://aws.amazon.com/terms#notice-and-procedure-for-making-claims-of-copyright-infringement, as 
they may be updated by us from time to time. 

 means the Acceptable Use Policy, the Site Terms, the Service Terms, the Trademark Use Guidelines, 
all restrictions described in the AWS Content and on the AWS Site, and any other policy or terms referenced in 
or incorporated into this Agreement. Policies does not include whitepapers or other marketing materials 
referenced on the AWS Site. 

 means the privacy policy currently referenced at http://aws.amazon.com/privacy, as it may be 
updated by us from time to time. 

 means each of the web services made available by us or our affiliates, including those web services 
described in the Service Terms. 
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 means all service level agreements that we offer with respect to the Services and 
post on the AWS Site, as they may be updated by us from time to time. The service level agreements we 
currently offer with respect to the Services are located at http://aws.amazon.com/ec2-sla/, 
http://aws.amazon.com/s3-sla/, and http://aws.amazon.com/cloudfront/sla. 

 means the Services (including associated APIs), the AWS Content, the AWS Marks, the 
AWS Site, and any other product or service provided by us under this Agreement. Service Offerings do not 
include Third Party Content. 

 means the rights and restrictions for particular Services located at 
http://aws.amazon.com/serviceterms, as they may be updated by us from time to time. 

 means the terms of use located at http://aws.amazon.com/terms/, as they may be updated by us 
from time to time. 

 means all suggested improvements to the Service Offerings that you provide to us. 

 means the guidelines and license located at http://aws.amazon.com/trademark-
guidelines/, as they may be updated by us from time to time. 

 means the term of this Agreement described in Section 7.1. 

 means Content made available to you by any third party on the AWS Site or in 
conjunction with the Services. 

 means Content you or any End User (a) run on the Services, (b) cause to interface with the 
Services, or (c) upload to the Services under your account or otherwise transfer, process, use or store in 
connection with your account. 

 means Content that you post or otherwise submit to developer forums, sample code 
repositories, public data repositories, or similar community-focused areas of the AWS Site or the Services. 

 

 

Updated November 2nd, 2011 

Policy prohibited uses of the web services offered by Amazon 
Services

AWS Site y at any time 
by posting a revised version on the AWS Site. By using the Services or accessing the AWS Site, you agree to the 
latest version of this Policy. If you violate the Policy or authorize or help others to do so, we may suspend or 
terminate your use of the Services. 

No I llegal, Harmful, or Offensive Use or Content 

You may not use, or encourage, promote, facilitate or instruct others to use, the Services or AWS Site for any 
illegal, harmful or offensive use, or to transmit, store, display, distribute or otherwise make available content that 
is illegal, harmful, or offensive. Prohibited activities or content include: 

 I llegal Activities. Any illegal activities, including advertising, transmitting, or otherwise making 
available gambling sites or services or disseminating, promoting or facilitating child pornography. 

 Harmful or Fraudulent Activities. Activities that may be harmful to others, our operations or 
reputation, including offering or disseminating fraudulent goods, services, schemes, or promotions (e.g., 
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make-money-fast schemes, ponzi and pyramid schemes, phishing, or pharming), or engaging in other 
deceptive practices. 

 Infringing Content. Content that infringes or misappropriates the intellectual property or proprietary 
rights of others. 

 Offensive Content. Content that is defamatory, obscene, abusive, invasive of privacy, or otherwise 
objectionable, including content that constitutes child pornography, relates to bestiality, or depicts non-
consensual sex acts. 

 Harmful Content. Content or other computer technology that may damage, interfere with, 
surreptitiously intercept, or expropriate any system, program, or data, including viruses, Trojan horses, 
worms, time bombs, or cancelbots. 

No Security Violations 

You may not use the Services to violate the security or integrity of any network, computer or communications 
Prohibited activities include: 

 Unauthorized Access. Accessing or using any System without permission, including attempting to 
probe, scan, or test the vulnerability of a System or to breach any security or authentication measures 
used by a System. 

 Interception. Monitoring of data or traffic on a System without permission. 
 Falsification of Origin. Forging TCP-IP packet headers, e-mail headers, or any part of a message 

describing its origin or route. This prohibition does not include the use of aliases or anonymous 
remailers. 

No Network Abuse 

You may not make network connections to any users, hosts, or networks unless you have permission to 
communicate with them. Prohibited activities include: 

 Monitoring or Crawling. Monitoring or crawling of a System that impairs or disrupts the System 
being monitored or crawled. 

 Denial of Service (DoS). Inundating a target with communications requests so the target either cannot 
respond to legitimate traffic or responds so slowly that it becomes ineffective. 

 Intentional Interference. Interfering with the proper functioning of any System, including any 
deliberate attempt to overload a system by mail bombing, news bombing, broadcast attacks, or flooding 
techniques. 

 Operation of Certain Network Services. Operating network services like open proxies, open mail 
relays, or open recursive domain name servers. 

 Avoiding System Restrictions. Using manual or electronic means to avoid any use limitations placed 
on a System, such as access and storage restrictions. 

No E-Mail or Other Message Abuse 

You will not distribute, publish, send, or facilitate the sending of unsolicited mass e-mail or other messages, 

announcements. You will not alter or obscure mail headers or as
explicit permission. You will not collect replies to messages sent from another internet service provider if those 
messages violate this Policy or the acceptable use policy of that provider. 

Our Monitoring and Enforcement 

We reserve the right, but do not assume the obligation, to investigate any violation of this Policy or misuse of the 
Services or AWS Site. We may: 

 investigate violations of this Policy or misuse of the Services or AWS Site; or 
 remove, disable access to, or modify any content or resource that violates this Policy or any other 

agreement we have with you for use of the Services or the AWS Site. 
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We may report any activity that we suspect violates any law or regulation to appropriate law enforcement 
officials, regulators, or other appropriate third parties. Our reporting may include disclosing appropriate 
customer information. We also may cooperate with appropriate law enforcement agencies, regulators, or other 
appropriate third parties to help with the investigation and prosecution of illegal conduct by providing network 
and systems information related to alleged violations of this Policy. 

Reporting of Violations of this Policy 

If you become aware of any violation of this Policy, you will immediately notify us and provide us with 
assistance, as requested, to stop or remedy the violation. To report any violation of this Policy, please follow our 
abuse reporting process. 

 

 

Amazon Privacy Policy  
På grund av att denna policy är mycket omfattande i volym har vi av utrymmesskäl valt att endast hänvisa till 
den via en länk. Policyn hittas på URL: http://aws.amazon.com/privacy/ 

 


