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365 Platforms användarvillkor 

Reviderad: 01/29/2022 

 

Följande beskriver 365 Retail Markets, LLC ("365", "vi", "oss", "vår", "AirVend", "Avanti", "Company 

Kitchen", "Lightspeed" eller "Stockwell") användarvillkor (“Villkor”) som gäller för 365-plattformar och 

eventuella anslutna tjänster (individuellt och gemensamt kallade “365-plattformar” eller “tjänster”):  

Dessa tjänster inkluderar onlineportaler, mobilappar och våra inköpskiosker som gör det möjligt för 

enskilda personer (varje enskild person är en "användare") att använda 365-plattformar för att lägga till, 

övervaka och hantera pengar på ett lagrat värdekonto (ett " Konto” eller “Mitt Marknadskonto”) för att 

köpa varor och tjänster från tredjepartsleverantörer av sådana tjänster på deltagande platser, inklusive 

oberoende tredjepartsleverantörer enligt avtal med 365 eller vissa av 365:s dotterbolag 

("Tredjepartsleverantörer").  Följande användarvillkor, tillsammans med alla uppdateringar, tillägg, 

ytterligare villkor och alla 365:s regler och policyer avseende användning av 365-plattformar, inklusive 

365:s integritetsmeddelande (“Sekretessmeddelande”) och Biometrisk Datasekretesspolicy (“Biometrisk 

policy”), som var och en införlivas genom referens, utgör tillsammans hela Villkoren mellan dig och 365.  

Du kan erhålla en kopia av dessa villkor för dina register på: 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/.  365-plattformar inkluderar: 

• Försäljningsenheter 
o 365 kiosk 
o AirVend 
o Avanti kiosk 

o Företag Köks kiosk 
o Nanomarknaden 
o PicoMarknaden  
o Smart N Go 

o Smart E 

o Smart Maknaden  
o Stockwell  

• Företagswebbplatser 
o https://365retailmarkets.com 
o https://www.avantimarkets.com 
o https://lightspeedautomation.com 
o https://companykitchen.com 
o https://stockwell.ai 
o 365 Retail Markets Help Center 

• Konsumentwebbplatser 
o https://LoadMyCard.net 
o https://mykioskcard.com 
o https://mymarketaccount.com 
o https://mymarketaccount.net 
o https://mymarketcard.com 
o https://Order.SimpliGet.com 
o https://payment.companykitchen.com 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/
https://365retailmarkets.com/
https://lightspeedautomation.com/
https://companykitchen.com/
https://stockwell.ai/
https://mykioskcard.com/
https://mymarketaccount.net/
https://mymarketcard.com/
https://order.simpliget.com/
https://payment.companykitchen.com/
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• Mobilappar 
o 365 Detaljhandelsmarknader Mobilapp 
o Avanti Marknad mobile app 
o Företagskök mobilapp 
o Stockwell mobilapp 

• Operatör webbplatser 
o https://adm.365retailmarkets.com 
o https://consumer.avantimarkets.com    
o https://live.app.air-vend.com 
o https://manage.SimpliGet.com  
o https://mms.mykioskworld.com 
o https://operators.companykitchen.com 
o https://smarthq.365retailmarkets.com 
o https://smartmarketadmin.com  
o https://store.avantimarkets.com/ 

• Andra relaterade teknologier oavsett om de nu är kända eller utvecklade härefter 
 

LÄS DESSA VILLKOR NOGGRANT INNAN DU GODKÄNNER DESSA VILLKOR. Du accepterar dessa 

villkor genom att använda 365-plattformar.  När du accepterar dessa villkor: (a) bekräfta att du har läst 

och förstått dessa Villkor; (b) samtycker till bestämmelserna i dessa villkor, inklusive ditt samtycke till 

avtalet om tvistlösning och skiljedom (som anges i avsnitt I nedan); (c) samtycker till att vara juridiskt 

bunden av dessa villkor; (d) garanterar att du är myndig inom den jurisdiktion där du bor för att vara 

bunden av dessa villkor; och (e) du samtycker till att ta emot alla register och genomföra alla transaktioner 

som involverar 365 Platforms, 365 och alla andra aspekter av din relation med 365 via elektroniska medel 

(som anges i avsnitt XXXIX nedan).  OM DU INTE GODKÄNNER DESSA VILLKOR ELLER 

SEKRETESSMEDDELANDET, VÄNLIGEN GÅ EJ TILL ELLER ANVÄND 365-plattformar.  

 

Meddelande angående tvistlösning och skiljedomsavtal: Dessa villkor innehåller bestämmelser som 

reglerar hur anspråk mellan dig och 365 ska lösas, inklusive ett tvistlösnings- och skiljedomsavtal (se 

avsnitt I nedan), som kommer, med begränsade undantag, att kräva att du lämnar in anspråk som du 

har mot oss till bindande skiljeförfarande , på individuell basis, inte som en del av något klass-, kollektivt 

eller representativt förfarande och du kommer endast att få söka lättnad endast på individuell basis, 

såvida du inte väljer bort skiljeförfarande i enlighet med avsnitt I(E) nedan. 

 

I. TVISTLÖSNING OCH SKILJEAVTAL 
Vänligen läs detta tvistlösnings- och skiljedomsavtal ("skiljedomsavtal") noggrant. Det påverkar 

juridiska rättigheter som du annars kan ha, inklusive din rätt att väcka talan i domstol. Detta 

skiljedomsavtal tillhandahåller lösning av de flesta tvister genom skiljeförfarande istället för 

domstolsprocesser och grupptalan. Skiljeförfarande är slutgiltigt och bindande och föremål för endast 

mycket begränsad granskning av en domstol. Om du samtycker och inte väljer bort det genom att 

använda procedurerna som anges nedan i avsnitt I(E), kommer detta skiljedomsavtal att fortsätta att 

upphöra med dessa villkor och slutet av dina kontakter med 365. 

https://adm.365retailmarkets.com/
https://live.app.air-vend.com/
https://operators.companykitchen.com/
https://smarthq.365retailmarkets.com/
https://smartmarketadmin.com/
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A. Inledande tvistlösning  
365 är tillgängligt per telefon på 1-888-365-7382 (US/Kanada), +1-248-434-3910 (International), e-post på 

privacy@365smartshop.com eller på https://www.365retailmarkets.com / för att ta itu med eventuella 

problem eller anspråk du kan ha angående 365 (enligt definitionen nedan i avsnitt II); din användning av 

365:s tjänster; 365 Plattformar; dessa användarvillkor; vårt sekretessmeddelande tillgängligt på 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ och vår sekretesspolicy för biometriska data, varav 

kopior finns tillgängliga på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. De flesta problem eller 

anspråk kan snabbt lösas på detta sätt. Parterna ska använda sina kommersiellt rimliga ansträngningar för 

att lösa eventuella tvister, anspråk, frågor eller meningsskiljaktigheter direkt genom samråd och 

förhandlingar i god tro, vilket ska vara en förutsättning för att endera parten ska kunna inleda en rättegång 

eller skiljedom. 

i. Avtal om bindande skiljeförfarande. Om parterna inte når en överenskommen lösning av ett 

problem, anspråk eller tvist inom en period av trettio (30) dagar från det att en part initierar en 

första tvistlösning enligt avsnitt I(A) "Initial tvistlösning" ovan, sedan kan endera parten inleda 

bindande skiljeförfarande. Med förbehåll för de undantag som anges nedan, alla anspråk, tvister 

och kontroverser som uppstår ur eller relaterade till: (i) detta skiljedomsavtal (inklusive dess 

bildande, prestanda och brott, tillämpning, verkställbarhet, bildande, tolkning, konstruktion, 

giltighet och skiljemöjlighet för eventuell tvist), (ii) förhållandet mellan dig och 365; (iii) 365-

plattformar, dessa användarvillkor, 365:s sekretessmeddelande tillgängligt på 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/ och 365:s biometriska datasekretesspolicy 

tillgänglig på: https://www.365retailmarkets.com/consumer -policy/ eller (iv) 365:s produkter 

och tjänster (inklusive alla transaktioner, handlingar eller underlåtelser som involverar 365, dess 

licensgivare eller tredjepartsleverantörer) ska exklusivt och slutgiltigt lösas genom bindande 

skiljedom som administreras av American Arbitration Association (“AAA”) på konfidentiell basis i 

enlighet med bestämmelserna i AAA:s Consumer Arbitration Rules (tillgängliga på www.adr.org 

eller genom att ringa AAA på 1-800-778-7879), som ändrats av detta skiljedomsavtal och exklusive 

alla skiljedomsregler eller -förfaranden styra eller tillåta klass-, kollektiva eller representativa 

förfaranden eller lättnader. Om AAA inte kan eller vill administrera skiljeförfarandet av någon 

anledning, ska skiljeförfarandet administreras av JAMS i enlighet med dess tillämpliga regler 

(tillgängliga på: www.jamsadr.com) som ändrats av detta skiljedomsavtal eller om inte av JAMS, 

sedan av en annan skiljedomsorganisation utvald av 365 som kan administrera skiljeförfarandet. 

Kopior av tillämpliga skiljedomsregler finns tillgängliga på 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. För att undvika tvivel ska skiljemannen, 

och inte någon federal, statlig eller lokal domstol eller byrå, ha exklusiv behörighet att lösa alla 

sådana täckta anspråk, tvister och kontroverser mellan parterna, inklusive men inte begränsat till 

tvister som rör tolkningen , effekt, brott, verkställighet, tillämplighet, verkställbarhet eller 

bildande av dessa villkor (och alla 365 meddelanden och policyer som hänvisas till häri), detta 

skiljedomsavtal, alla påståenden om att hela eller delar av detta skiljedomsavtal är ogiltigt eller 

ogiltigförklarat, och skiljedomsrätten av något anspråk. Skiljemannen ska ha befogenhet att 

bevilja vilken lättnad som helst som är tillgänglig i domstol enligt lag eller i rättvisa enligt villkoren 

i detta skiljedomsavtal, inklusive avstående från grupptalan och kollektiv talan som anges nedan 

i avsnitt I(B). Skiljemannens avgörande ska vara slutgiltigt och bindande för parterna och kan 

skrivas in som en dom i valfri domstol med behörig jurisdiktion, föremål för granskning i enlighet 
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med tillämpliga lagar som styr skiljedomar. Tolkningen och verkställigheten av detta 

skiljedomsavtal ska styras av Federal Arbitration Act. 

ii. 365 KOMMER ATT BETALA SKILJEDOMSINLÄMNINGEN OCH SKILJEMANSARVODEN FÖR 

SKILJEFÖRFARANDET I DEN UTSTRÄCKNING SOM KRÄVS ENLIGT TILLÄMPLIGA REGLER OCH 

SKILJEMANNEN. 

iii. PARTERNA FÖRSTÅR OCH SAMTYCKER TILL ATT ATT GÅ MED PÅ BINDANDE SKILJEFÖRFARANDE 

INNEBÄR ATT DU OCH 365 HÄRMED AVSÄGER SIG ALL RÄTT TILL EN RÄTTEGÅNG INFÖR EN JURY 

ELLER DOMARE I EN DOMSTOL OM ANSPRÅK SOM OMFATTAS AV DETTA SKILJEDOMSAVTAL. 

B. Avstående från grupptalan och kollektiv talan. PARTERNA ÄR VIDARE ÖVERENS 

OM ATT EVENTUELLT 
SKILJEFÖRFARANDE ENDAST SKALL GENOMFÖRAS PÅ INDIVIDUELL BASIS OCH INTE SOM EN 

GRUPPTALAN, EN KOLLEKTIV ELLER REPRESENTATIV TALAN. PARTERNA AVSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN SIN 

RÄTT ATT VÄCKA EN GRUPPTALAN ELLER EN KOLLEKTIV TALAN ELLER SÖKA LÄTTNAD PÅ GRUPPBASIS 

ELLER KOLLEKTIV BASIS. OM NÅGON DOMSTOL ELLER SKILJEDOMARE FASTSTÄLLER ATT DETTA 

AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIV TALAN ÄR OGILTIG ELLER OMÖJLIG ATT VERKSTÄLLA 

AV NÅGON ANLEDNING, SKA ETT SÅDANT BESLUT INTE PÅVERKA GILTIGHETEN ELLER 

VERKSTÄLLBARHETEN AV NÅGON ANNAN BESTÄMMELSE I DETTA SKILJEDOMSAVTAL OCH DENNA 

BESTÄMMELSE OM AVSTÅENDE FRÅN GRUPPTALAN ELLER KOLLEKTIV TALAN SKA VARA MODIFIERAD SÅ 

ATT DEN BLIR GILTIG OCH VERKSTÄLLBAR SÅVIDA DEN INTE MÅSTE TAS BORT FRÅN DETTA 

SKILJEDOMSAVTAL ENLIGT LAG. 

C. Undantag från detta skiljedomsavtal 
i. Domstolskrav för mindre mål. Oavsett vad som sägs motsatsen i detta skiljedomsavtal kan 

antingen du eller 365 begära lättnad i en domstol för småmål på individuell basis för tvister eller 

anspråk inom ramen för den domstolens jurisdiktion. 

II. Åtgärd för California Private Attorneys General Act (PAGA). Oavsett vad som sägs motsatsen i 

detta skiljedomsavtal kan endera parten ansöka om befrielse i en domstol för ett anspråk som 

uppstår enligt Kaliforniens Private Attorneys General Act. 

III. Statliga förfaranden. Utan hinder av något annat i detta skiljedomsavtal, förbehåller endera 

parten rätten att lämna in en åtal till eller delta i förfaranden med en statlig myndighet. 

D. Avskiljbarhet 
Om någon bestämmelse i detta skiljedomsavtal visar sig vara omöjlig att verkställa, ska sådant 

konstaterande inte påverka någon annan bestämmelse i detta skiljedomsavtal och den icke verkställbara 

bestämmelsen ska modifieras så att den är verkställbar, eller, om sådan ändring inte är tillåten enligt 

tillämplig lag, bestämmelsen ska avskiljas från detta skiljedomsavtal. 

E. 30 dagars rätt att välja bort skiljeförfarande 
Du har rätt att välja bort och inte vara bunden av detta skiljedomsavtal och dess avstående bestämmelse 

om undantag från grupptalan och kollektiv talan som anges ovan i avsnitt I(C) genom att skicka ett skriftligt 

meddelande om ditt beslut att välja bort till följande adress : 1743 Maplelawn, Troy, MI, 48084, e-post till 

privacy@365smartshop.com eller online på: https://www.365retailmarkets.com/. Avregistrerings-

meddelandet måste skickas inom trettio (30) dagar efter det att du har godkänt dessa villkor och detta 
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skiljedomsavtal, annars är du bunden att döma i tvister i enlighet med villkoren i detta skiljedomsavtal. 

Om du väljer bort detta skiljedomsavtal kommer vi inte heller att vara bundna av det. 

F. Exklusiv plats för rättstvister 
Om detta skiljedomsavtal av någon anledning inte är tillämpligt på ett visst anspråk eller en viss tvist, är 

parterna överens om att alla tvister mellan dem ska lämnas in exklusivt vid statliga eller federala 

domstolar i Oakland County, Michigan eftersom det är där 365 ligger och där Tjänster och 365-plattformar 

administreras (förutom för småmål som kan väckas i det län där du bor). 

II. DEFINITIONER. 
I dessa villkor betyder orden "inklusive" och "inkludera" "inklusive, men inte begränsat till.” Orden "365", 

"vi", "oss", "vår", "AirVend", "Avanti", "Company Kitchen", "Lightspeed" eller "Stockwell" betyder 365 

Retail Markets, LLC, dess nuvarande och tidigare moder-, dotterbolag eller närstående enheter; 365:s 

tjänsteleverantörer, tredjepartsleverantörer, licensgivare och alla andra enheter eller individer som 

hjälper 365 att tillhandahålla tjänsterna; och deras respektive nuvarande och tidigare ägare, medlemmar, 

aktieägare, styrelseledamöter, tjänstemän, arbetsgivare, agenter, efterträdare och uppdragsgivare. 

Orden "du" eller "din" betyder du, din make, exekutorer, administratörer, efterträdare och 

uppdragsgivare. Orden "part" eller "parter" betyder dig och/eller 365 enligt definitionen i detta avsnitt II. 

III. LICENS 
Under förutsättning att du följer dessa villkor, ger 365 dig en begränsad, icke-exklusiv, icke-

underlicenserbar, återkallbar, icke-överlåtbar licens till: (i) 365-plattformar på din(a) personliga enhet(er) 

enbart i samband med din användning på deltagande platser; och (ii) åtkomst till och användning av allt 

innehåll, information och relaterat material som kan göras tillgängligt via 365-plattformar, i varje enskilt 

fall enbart för ditt personliga, icke-kommersiella bruk i enlighet med dessa villkor. Alla rättigheter som 

inte uttryckligen beviljas häri är reserverade av 365 och 365:s licensgivare. 

IV. ÄGANDERÄTT 
Varken dessa villkor eller din användning av 365-plattformar förmedlar eller ger dig några rättigheter: (i) 

i eller relaterat till 365 förutom den begränsade licensen som beviljats ovan i avsnitt III; eller (ii) att på 

något sätt använda eller referera till 365:s företagsnamn, logotyper, produkt- och tjänstenamn, 

varumärken eller tjänstemärken eller 365:s licensgivare och tjänsteleverantörer. 

V. NÄTVERKÅTKOMST OCH ENHETER 
Du är ansvarig för att erhålla den datanätverksåtkomst som krävs för att använda 365-plattformar 

(förutom för försäljningsställen). Ditt mobilnätverks data- och meddelandeavgifter och avgifter kan 

tillkomma om du får åtkomst till eller använder 365-plattformar från en trådlös enhet. Du ansvarar för att 

skaffa och uppdatera kompatibel hårdvara eller enheter som är nödvändiga för att komma åt och använda 

365-plattformar. 365 garanterar inte att 365-plattformar, eller någon del av 365-plattformar, kommer att 

fungera på någon speciell hårdvara eller enhet. 365-plattformar kan bli föremål för funktionsfel och 

förseningar som är inneboende i användningen av Internet och elektronisk kommunikation. 
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VI. OM DITT KONTO 
För att kunna använda 365-plattformar måste du godkänna dessa villkor och vårt sekretessmeddelande 

genom att elektroniskt signera ditt namn och klicka på knapparna längst ner i sekretessmeddelandet. Du 

måste vara minst 18 år för att skaffa ett konto eller vara myndig inom den jurisdiktion där du bor för att 

ingå dessa villkor. Kontoregistrering kräver att du skickar till 365 viss personlig information, inklusive ditt 

namn och din e-postadress. Du samtycker till att behålla korrekt, fullständig och uppdaterad information 

på ditt konto. Din underlåtenhet att upprätthålla korrekt, fullständig och uppdaterad kontoinformation 

kan leda till att du inte kan komma åt och använda 365-plattformar och kan även leda till att 365 avslutar 

ditt konto och dess relation med dig, även om skiljedomsavtalet kommer att fortsätta att gälla trots sådan 

uppsägning. Du samtycker till att alltid upprätthålla säkerheten och sekretessen för ditt kontos 

användarnamn, lösenord och annan åtkomstinformation, och du är ansvarig för all aktivitet som sker 

under ditt konto. Om inte annat tillåts av 365 skriftligen, får du bara ha ett konto. Du får inte tillåta tredje 

part att använda ditt konto, och du får inte tillåta personer under 18 år att använda ditt konto om de inte 

åtföljs av dig. Du får inte tilldela eller på annat sätt överföra ditt konto till någon annan person eller enhet. 

365 Platforms låter dig ladda ett lokalt valutavärde via Point of Sales-enheter, konsumentwebbplatser 
eller mobilappen på ditt konto som förskottsbetalning för framtida köp på deltagande platser som 
accepterar ett konto som betalning. Det lokala valutavärdet som du laddar in på ditt konto är en 
förskottsbetalning endast för varor och tjänster från deltagande platser. Inget kreditkort, betalkort, 
kreditgräns, övertrasseringsskydd eller insättningskonto är kopplat till 365 Platforms. Om inte annat tillåts 
enligt lag, kan belopp som laddats in på ditt konto återbetalas enligt de lokala villkoren för den deltagande 
plats där du använder ditt konto. Inga räntor, utdelningar eller andra intäkter på medel som laddas till ditt 
konto kommer att tillfalla eller betalas eller krediteras till dig av 365. Värdet som är kopplat till ditt konto 
är inte försäkrat av Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC). 
 
Krediter (artighetskrediter, remisskrediter, mellanmålskrediter, hänvisningsprogramsbelöningar, 

hänvisningsprogramkoder, lojalitetskrediter) och erbjudanden (kampanjerbjudanden) är ej överförbara, 

får inte säljas vidare och kan inte lösas in mot kontanter eller andra överväganden.  Vi förbehåller oss 

rätten att upphöra, begränsa eller ändra krediter eller erbjudanden när som helst.  Om ditt konto avbryts 

av någon eller ingen anledning, kan du förlora eventuella pågående, nuvarande eller framtida krediter 

eller kampanjerbjudanden och andra former av outlöst värde på eller kopplat till ditt konto utan 

föregående meddelande till dig.  Du samtycker till att vi kan ändra villkoren för hänvisningsprogrammet, 

avsluta hänvisningsprogrammet eller upphöra, dra av, begränsa eller ändra dina 

hänvisningsprogrambelöningar när som helst av vilken anledning som helst, inklusive men inte begränsat 

till den händelse som vi bestämmer. eller anser att ditt deltagande i hänvisningsprogrammet eller 

användning eller inlösen av hänvisningsprogramkoder var felaktigt, bedrägligt, olagligt eller på annat sätt 

i strid med dessa villkor. 

Ditt konto är designat för att fungera på din hemmaplats, identifierad av en inbjudan att skapa ett konto 

från din hemplats. Vi förbehåller oss rätten att inte acceptera någon kontobetalning och vi kan på annat 

sätt avsluta eller begränsa användningen av ett konto om vi rimligen tror att användningen är otillåten, 

bedräglig eller på annat sätt olaglig. 

Om inte annat avtalats av 365 i ett separat skriftligt avtal med dig, görs ditt konto endast tillgängligt för 

ditt personliga, icke-kommersiella bruk. 
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VII. LÄGGA TILL VALUTA TILL DITT KONTO 
Du kan ladda ett värde (i lokal valuta) till ditt konto genom att använda ett godkänt kreditkort eller 

betalkort från försäljningsstället, från konsumentwebbplatser eller våra mobilappar.  Alla belopp som 

laddas in på ditt konto hålls och anges i lokal valuta. 

Värde kan också laddas in på ditt konto i form av servicekrediter, hänvisningskrediter, lojalitetskrediter, 

snacks, erbjudanden och kampanjer.  Dessa krediter har inget kontantvärde, är ej överlåtbara, ej 

återbetalningsbara, kan inte användas för att betala skatter eller avgifter, och kan inte övervinnas om inte 

annat krävs enligt lag.    

VIII. GÖR ETT KÖP 
Du kan använda ditt konto för att betala för inköp på deltagande handelsplatser, förutsatt att ditt konto 

har ett tillräckligt saldo för att slutföra transaktionen. När ett köp görs med ditt konto kommer ditt 

kontosaldo att minskas med transaktionsbeloppet, inklusive men inte begränsat till produktpriset, skatter 

och eventuella ytterligare avgifter. Om ditt kontosaldo är otillräckligt vid tidpunkten för köpförsöket 

kommer transaktionen att nekas och du måste lägga till pengar för att slutföra köpet. Alla förfrågningar 

om ditt köp ska ställas till operatören på den plats där varorna köptes. 

IX. KVITTON OCH TRANSAKTIONSHISTORIA 
När du använder ditt konto kommer 365 att tillhandahålla ett kvitto på din begäran. Beroende på var 

köpet gjordes kan kvittoalternativen innehålla något eller alla av följande: SMS (standardpriser gäller), 

print, e-post eller mobilappen. Kvittot kommer att indikera att köpet gjordes med ditt konto och vilka 

varor som köptes och deras inköpspris. Det är ditt ansvar att underhålla eventuella kvitton och 

regelbundet se till att din transaktionshistorik och kontosaldo är korrekta. Du kan kontrollera saldot på 

ditt konto via mobilapparna eller via enheten där köp görs. Du kan granska tidigare transaktionshistorik 

via konsumentwebbplatser eller på mobilapparna. 

X. BEGÄRA EN ÅTERBETALNING 
365 är inte ansvarigt för kvaliteten, säkerheten, lagligheten eller någon annan aspekt av varan som köpts 

med ditt konto. Om du av någon anledning anser att en köpt vara bryter mot eller inte uppfyller någon av 

de tidigare angivna aspekterna, förbehåller du dig rätten att begära återbetalning av produktens pris. Det 

finns två primära metoder tillgängliga för att begära återbetalning: 1) begär en återbetalning med din 

mobilapp; eller 2) kontakta operatören på marknaden där du gjorde köpet och begär återbetalning. 

Observera att återbetalningar inte garanteras att godkännas eftersom alla avvecklade transaktioner anses 

vara slutförda. Operatören av marknaden har allt ansvar för att godkänna återbetalningar.  

Återbetalningar utfärdas ofta i form av tillgodohavanden som läggs till ditt konto och kan lösas in på din 

marknad.  

XI. MISSTÄNKSAM ELLER OBEHÖRIG AKTIVITET 
365 förbehåller sig rätten att begränsa åtkomsten till ditt konto om vi har anledning att tro att misstänkt 

eller obehörig aktivitet kan äga rum. 365 ansvarar inte för att övervaka ditt konto för att avgöra om och 

när det finns misstänkt eller obehörig aktivitet. Du samtycker till att ta allt ansvar för att upprätthålla 

integriteten och skyddet av ditt konto. Om du tillåter någon annan att använda ditt konto kommer 365 
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att behandla den åtgärden som din auktorisering av den personen att använda ditt konto och du kommer 

att ansvara för alla transaktioner från den personen som använder ditt konto. Det är ditt ansvar att 

övervaka kontoaktivitet och upprätthålla korrekta register över kontoköp och finansieringshändelser och 

att omedelbart rapportera misstänkta aktiviteter eller avvikelser till 365. 

XII. ÅTERTAGANDE, UTGÅNG OCH STÄNGNING AV ETT KONTO 
Varje konto anses vara 365:s lagliga egendom och kan som sådan återkallas, förfalla eller stängas när som 

helst utan anledning eller meddelande som anses rimligt av 365. Om ditt konto är föremål för återkallelse, 

utgång eller stängning förväntas du omedelbart sluta använda ditt konto och följa 365 i enlighet med detta 

dokument.  365 kommer att underlätta rimliga ansträngningar för att återbetala kontosaldon.   I de fall 

där kontots ägare inte rimligen kan kontaktas, kommer saldot att anvisas enligt statliga lagar om flykting. 

Om staten är okänd kommer medel som vi har i vår besittning att skickas till delstaten Delaware.  

A. Upphörande av ett konto: Om inte annat definieras av ett oberoende skriftligt avtal är 365 den 

registrerade säljaren (MoR), och som sådan förbehåller sig 365 rätten att periodiskt granska, 

stänga och förstöra personlig information på alla konton med minst 5 år av inaktivitet i följd.  

Återstående saldon på konton med 5 års inaktivitet eller mer kommer att betraktas som 

outnyttjad egendom och 365 kommer att överlämnas till lämplig delstatsregering i samband med 

statliga lagar om flykt.  Om staten är okänd kommer medel som vi har i vår besittning att skickas 

till delstaten Delaware.  365 kommer att göra ett rimligt försök att meddela kontoinnehavare via 

e-post innan ett konto stängs.   Account holders are responsible to maintain accurate, complete, 

and up-to-date information in your profile.     

B. Stänga ett konto: Du förbehåller dig rätten att stänga ditt konto när som helst med anspråk på 

det återstående kontosaldot. Det finns två primära metoder tillgängliga för kontostängningar: 1) 

avsluta ditt konto med din mobilapp; eller 2) kontakta operatören på din primära marknad och 

begär att stänga ditt konto. Du kan behöva ange ett aktivt kreditkortsnummer eller postadress för 

återbetalning av ditt kontosaldo. Operatörer kommer att ansvara för att hantera alla 

kontostängningar. 

 

XIII. BEGRÄNSNINGAR, AVGIFTER OCH KOSTNADER 
Ansvarsbegränsning: 365 kommer inte att hållas ansvarigt för någon förlust eller skada som du lider 

under följande omständigheter: 

• Om, utan fel av 365, ditt konto inte fullgörs. 

• Oförmågan att komma åt dina pengar efter 365 har begränsat användningen av ditt konto 

efter att du hävdat dess misstänkta eller obehöriga aktivitet. 

• Om du, utan fel av 365, inte har de nödvändiga pengarna på ditt konto för att slutföra en 

transaktion. 

• Om någon utrustning eller elektronisk utrustning som används under en transaktion inte 

fungerar korrekt. 

• Förlust och skada till följd av olagligt, bedrägligt eller annat felaktigt beteende av dig när du 

använder ditt konto. Detta inkluderar men är inte begränsat till att förse 365 med felaktig 

eller felaktig information eller använda ditt konto för att bryta mot tillämpliga lagar eller 

förordningar. 
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365 tar inte ut några emissions-, aktiverings- eller serviceavgifter på ditt konto.  Se vårt 

sekretessmeddelande, tillgängligt på https://365retailmarkets.com/consumer-policy/, eller mer 

information om vår datalagringsperiod för inaktiva konton.  

XIV. TEXT MEDDELANDEN 
Om du väljer att ta emot SMS-kvitton, baserat på dina preferenser på ditt konto (tillgängligt på 

konsumentwebbplatser eller mobilappen), samtycker du till att 365 kan skicka 

informationstextmeddelanden (SMS) till dig som en del av den normala affärsverksamheten. 

Standardpriser för textmeddelanden kan tillkomma. Du kan när som helst välja bort att ta emot 

textmeddelanden (SMS) från 365 genom att uppdatera dina inställningar online på ditt konto (tillgängligt 

på konsumentwebbplatser eller mobilappen). Du är medveten om att om du väljer bort att ta emot 

textmeddelanden (SMS) kan det påverka din användning av 365-plattformar. Transportörens 

standardpriser kan tillkomma. 

Du kan också välja att ta emot ett engångs-SMS vid en försäljningsenhet genom att välja alternativet 

"Text" för ett kvitto när du slutför din transaktion.  365 kommer att skicka ett engångs-SMS med ditt kvitto 

som svar på denna begäran om du inte senare väljer att ta emot SMS-meddelanden enligt beskrivningen 

ovan.  Standardpriser för textmeddelanden kan tillkomma.   

XV. E-postkvitton 
Om du väljer att ta emot e-postkvitton, baserat på dina preferenser i ditt konto (tillgängligt på 

konsumentwebbplatser eller mobilappen) samtycker du till att 365 kan skicka informationsmeddelanden 

till dig som en del av den normala affärsverksamheten. Du kan när som helst välja bort att ta emot e-

postmeddelanden från 365 genom att uppdatera dina inställningar online på ditt konto (tillgängligt på 

konsumentwebbplatser eller mobilappen). Du är medveten om att om du väljer bort att ta emot e-

postmeddelanden kan det påverka din användning av 365-plattformar. 

Du kan också välja att ta emot ett engångsmeddelande via e-post vid en försäljningsenhet genom att välja 

alternativet "E-post" för ett kvitto när du slutför din transaktion.  365 kommer att skicka ett engångs-e-

postmeddelande med ditt kvitto som svar på denna begäran om du inte senare väljer att ta emot e-

postmeddelanden enligt beskrivningen ovan.   

XVI. FAKTURERINGSFEL, RÄTTELSER 
Vi förbehåller oss rätten att korrigera saldot på ditt konto om vi tror att ett skriv-, fakturerings- eller 

redovisningsfel har inträffat. Om du har frågor angående din transaktionshistorik eller någon korrigering, 

eller om du bestrider någon transaktion eller korrigering som har utvärderats mot ditt konto, vänligen 

kontakta 365 på accounthelp@365smartshop.com. Vi kommer att genomföra en utredning, kommunicera 

resultatet och korrigera eventuella fel. Om inget fel hittades kommer vi att meddela en förklaring. Vi har 

inget ansvar för eventuella faktureringsfel om du inte ger oss ett meddelande inom 60 dagar från datumet 

för transaktionen i fråga. Du bör övervaka dina transaktioner och kontosaldon noggrant. 

 

https://365retailmarkets.com/consumer-policy/
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XVII. ANSVAR FÖR OAUTORISERADE TRANSAKTIONER 
Eftersom ditt konto används som kontanter för köp från deltagande platser är du ansvarig för alla 

transaktioner som är kopplade till ditt konto, inklusive obehöriga transaktioner. Men om din 

kontoinformation försvinner, blir stulen eller är äventyrad, kan ditt konto frysas med saldot kvar på det 

när du ringer eller kontaktar oss för att begära att vi fryser ditt konto. Ditt kontosaldo är endast skyddat 

från den tidpunkt du meddelar 365. Vi kommer att frysa det återstående saldot på ditt konto när du 

meddelar oss och kommer att behålla det återstående saldot tills du återaktiverar ditt konto. 

 

XVIII. SEKRETESSMEDDELANDE 
För information om hur vi samlar in, använder, avslöjar information om användare och hur man väljer 

sekretessinställningar, se vårt sekretessmeddelande på: https://365retailmarkets.com/consumer-policy/ 

 

XIX. LÄMNANDE AV IDÉER 
Separat och bortsett från alla innehållsbidrag som bloggar, wikis, diskussionsforum, inlägg, chattar eller 

andra former av media skapade av dig ("Användarinnehåll") som du tillhandahåller, kan du skicka frågor, 

kommentarer, feedback, förslag, idéer , planer, anteckningar, ritningar, original eller kreativt material eller 

annan information om 365 och våra tjänster (sammantaget "Idéer"). Idéer som ges till 365 via e-post eller 

på annat sätt är helt frivilliga, icke-konfidentiella, kostnadsfria och icke-bindande. Du överlåter härmed till 

365, och 365 ska äga, exklusiva rättigheter, inklusive alla immateriella rättigheter till Idéer, och 365 ska ha 

rätt till obegränsad användning och spridning av Idéer för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller 

annat, utan erkännande eller kompensation till dig. Skicka inte oss idéer om du förväntar dig att få betalt 

eller vill fortsätta att äga eller hävda rättigheter i dem; vi kanske redan har haft samma eller liknande idé 

och vi vill inte ha tvister. 

 

XX. FÖRBJUDNA ANVÄNDNINGAR 
Du får endast använda 365-plattformar för lagliga ändamål och i enlighet med dessa villkor och 

integritetspolicyn. Du samtycker till att inte använda 365-plattformar på något av följande sätt: 

• På något sätt som bryter mot någon tillämplig federal, statlig, lokal eller internationell lag 

eller förordning (inklusive, utan begränsning, lagar angående export av data eller 

programvara till och från USA eller andra länder).  

• I syfte att utnyttja, skada eller försöka utnyttja eller skada minderåriga på något sätt genom 

att utsätta dem för olämpligt innehåll, be om personlig eller känslig information eller på 

annat sätt. 

• För att överföra, eller upphandla sändning av, all reklam eller marknadsföringsmaterial, 

inklusive "skräppost", "kedjebrev" eller "spam" eller någon annan liknande uppmaning. 

• Att hänvisa, registrera sig, ge bort en snacks eller på annat sätt använda 365-plattformar för 

att interagera med en tredje part som inte samtycker till att ta emot sådan kommunikation. 
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• Att utge sig för eller försöka efterlikna 365, en 365-anställd, en annan användare eller någon 

annan person eller enhet (inklusive, utan begränsning, genom att använda e-post associerad 

med något av det föregående). 

• Att engagera sig i något annat beteende som begränsar eller hämmar någons användning 

eller åtnjutande av 365-plattformar, eller som, enligt beslut av oss, kan skada 365 eller 

användare av 365-plattformar eller utsätta dem för ansvar. 

• På något sätt som bryter mot begränsningarna som anges i avsnitt XXVIII (Upphovsrätt och 

begränsningar) i dessa villkor. 

 

XXI. ANVÄNDARINNEHÅLL 
365-plattformar kan innehålla innehåll eller material som tillhandahålls av användare av 365-plattformar 

(sammantaget "användarinnehåll").  Allt användarinnehåll måste följa användarinnehållsstandarderna 

som anges i avsnitt XXII i dessa villkor. 

Genom att skicka in användarinnehåll till oss ger du oss den eviga, oåterkalleliga och världsomspännande 

rätten och licensen att använda, modifiera, offentligt utföra, offentligt visa, reproducera och distribuera 

sådant användarinnehåll på och genom 365-plattformar till andra användare i vilket medium som helst 

nu. vet eller hädanefter utarbetat. Du avsäger dig alla dina rättigheter till användarinnehåll som du skickar 

in, lägger upp eller visar på eller via tjänsten, inklusive "moraliska rättigheter" eller droit moral. 

Du intygar och garanterar att (1) användarinnehållet är ditt (du äger det) eller så har du rätt att använda 

det och ge licensen oss rättigheterna och licensen enligt dessa villkor; (2) inlämningen av ditt 

användarinnehåll inte bryter mot någon persons integritetsrättigheter, publicitetsrättigheter, 

upphovsrätter, avtalsrättigheter eller andra rättigheter; och (3) allt ditt användarinnehåll uppfyller och 

kommer att följa dessa villkor.  

Du förstår och erkänner att du är ansvarig för allt användarinnehåll du skickar eller bidrar med, och du, 

inte 365, har det fulla ansvaret för sådant innehåll, inklusive dess laglighet, tillförlitlighet, riktighet och 

lämplighet.  Vi är inte ansvariga, eller ansvariga gentemot någon tredje part, för innehållet eller riktigheten 

i något användarinnehåll som lagts upp av dig eller någon annan användare av 365-plattformar. 

Du samtycker till att om innehållet som du delar inkluderar personuppgifter kommer sådana data att 

omfattas av vår integritetspolicy på https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. 

 

XXII. STANDARD FÖR ANVÄNDARINNEHÅLL 
Allt användarinnehåll som du skickar måste följa alla tillämpliga lagar och förordningar och får inte: 

• INNEHÅLLA ALLT MATERIAL SOM ÄR ÄREKRÄNKANDE, VÅLDSAMT, HATISKT ELLER FRÄMJAR 

SEXUELLT EXPLICIT ELLER PORNOGRAFISKT MATERIAL, VÅLD ELLER DISKRIMINERING;  

• GÖR INTRÅNG I PATENT, VARUMÄRKEN, AFFÄRSHEMLIGHETER, UPPHOVSRÄTT ELLER 

ANNAN IMMATERIELL EGENDOM ELLER ANDRA RÄTTIGHETER SOM TILLHÖR NÅGON 

ANNAN PERSON; 
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• UTGE SIG FÖR ATT VARA NÅGON PERSON, ELLER FELAKTIGT FRAMSTÄLLA DIN IDENTITET 

ELLER ANKNYTNING TILL NÅGON PERSON ELLER ORGANISATION ELLER PÅ ANNAT SÄTT 

SANNOLIKT ATT VILSELEDA NÅGON PERSON; 

• FRÄMJA OLAGLIG AKTIVITET, ELLER FÖRESPRÅKA, FRÄMJA ELLER BISTÅ NÅGON OLAGLIG 

HANDLING; 

• GE INTRYCK AV ATT DE HÄRRÖR FRÅN ELLER GODKÄNNS AV OSS ELLER NÅGON ANNAN 

PERSON ELLER ENHET, OM SÅ INTE ÄR FALLET; ELLER 

• INNEHÅLL ELLER ANNAN DATORTEKNIK SOM KAN SKADA, STÖRA, I SMYG FÅNGA UPP ELLER 

EXPROPRIERA SYSTEM, PROGRAM ELLER DATA, INKLUSIVE VIRUS, TROJANSKA HÄSTAR, 

MASKAR, TIDSINSTÄLLDA BOMBER ELLER CANCELBOTS. 

 

XXIII. ÖVERVAKNING OCH TILLÄMPNING 
Vi har rätt till (men inte skyldighet att): 

• Ta bort eller vägra att lägga upp något användarinnehåll av någon eller ingen anledning 

efter vårt eget gottfinnande. 

• Utan hinder av något annat som talar emot på 365-plattformar, avslöja din identitet eller 

annan information om dig till tredje part som hävdar att material som skickats in av dig 

bryter mot deras rättigheter, inklusive deras immateriella rättigheter eller deras rätt till 

integritet; 

• Vidta lämpliga rättsliga åtgärder, inklusive men inte begränsat till, hänvisning till 

brottsbekämpande myndigheter, för all olaglig eller obehörig användning av 365-

plattformar; och/eller  

• Avsluta eller stänga av din åtkomst till hela eller delar av 365-plattformar av någon eller 

ingen anledning, inklusive utan begränsning, eventuella brott mot dessa villkor. 

• Utan att begränsa det föregående, har vi rätt att fullt ut samarbeta med alla 

brottsbekämpande myndigheter eller domstolsbeslut som begär eller uppmanar oss att 

avslöja identiteten eller annan information för någon som lägger upp material på eller 

genom 365-plattformar.  DU AVSTÅR FRÅN OCH HÅLLER 365 OCH DESS DOTTERBOLAG, 

LICENSTAGARE OCH TJÄNSTELEVERANTÖRER OFARLIGA FRÅN ALLA ANSPRÅK SOM 

HÄRRÖR FRÅN ÅTGÄRDER SOM VIDTAGITS AV NÅGON AV DE FÖREGÅENDE PARTERNA 

UNDER ELLER SOM ETT RESULTAT AV DESS UNDERSÖKNINGAR OCH FRÅN ALLA 

ÅTGÄRDER SOM VIDTAS SOM EN KONSEKVENS AV UNDERSÖKNINGAR AV NÅGON AV 

DESSA PARTER. ELLER BROTTSBEKÄMPANDE MYNDIGHETER. 

 

XXIV. FÖRTROENDE PÅ INFORMATION  
Informationen, materialet och användarinnehållet som presenteras på eller genom 365-plattformar görs 

tillgängligt endast för allmänna informationsändamål. Vi garanterar inte riktigheten, fullständigheten eller 

användbarheten av denna information, material och användarinnehåll. All tillit du litar på sådan 

information, material och användarinnehåll sker helt på egen risk. Vi frånsäger oss allt ansvar och ansvar 

som härrör från all tillit som placeras på sådan information, material och användarinnehåll av dig eller 
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någon annan besökare på 365-plattformar eller av någon som kan bli informerad om något av deras 

innehåll.  

 

XXV. TREDJE PARTS RÄTTIGHETER 
365 kan tillhandahålla innehåll från tredje part via 365-plattformar, inklusive länkar till webbsidor och 

innehåll från tredje part (sammantaget "Tredjepartsinnehåll") som en tjänst till dem som är intresserade 

av denna information. Vi kontrollerar, stöder eller antar inte något tredjepartsinnehåll och kan inte 

garantera dess riktighet eller fullständighet. Du erkänner och accepterar att 365 inte är ansvarigt eller 

ansvarigt på något sätt för något tredjepartsinnehåll och tar inget ansvar för att uppdatera eller granska 

sådant tredjepartsinnehåll. Du samtycker till att använda sådant innehåll från tredje part på egen risk. 

 

XXVI. INFORMATION OM DIG OCH DINA BESÖK ELLER ANVÄNDNING AV 

365-PLATTFORMAR 
365-plattformar styrs av och drivs i enlighet med amerikansk lag.  Om du befinner dig utanför USA 

använder du denna tjänst på egen risk.  Din information kommer att överföras till och behandlas i USA där 

många av våra centrala databaser är verksamma.  Genom att använda 365-plattformar: (a) erkänna att 

dataskyddslagarna i andra länder, inklusive USA, kan tillhandahålla en mindre omfattande eller skyddande 

standard för skydd än de i ditt land, och (b) samtycka till alla åtgärder som vidtas av oss med avseende på 

din information i enlighet med integritetsmeddelandet och tillämpliga integritetslagar. 

 

XXVII. ANNONSER OCH KAMPANJER 
365 kan visa annonser och kampanjer från tredje part via 365-plattformar eller på annat sätt tillhandahålla 

information om eller länkar till tredjepartsprodukter på 365-plattformar. Dina affärsförbindelser eller 

korrespondens med, eller deltagande i kampanjer för sådana tredje parter, och alla villkor, villkor, 

garantier eller representationer i samband med sådana affärer eller kampanjer är enbart mellan dig och 

sådan tredje part. 365 är inte ansvarigt eller ansvarigt för någon förlust eller skada av något slag som 

uppstår som ett resultat av sådana affärer eller kampanjer eller som ett resultat av närvaron av sådana 

icke-365-annonsörer eller tredjepartsinformation på 365-plattformar. 

XXVIII. UPPHOVSRÄTT OCH BEGRÄNSNINGAR 
Om inte annat anges, 365 Plattformar och allt innehåll och annat material däri, inklusive, utan 

begränsning, 365-logotypen och all design, text, grafik, bilder, information, data, programvara, ljudfiler, 

andra filer och valet och arrangemanget därav är 365s eller dess licensgivare eller användare och är 

skyddade av amerikanska och internationella upphovsrättslagar. Du beviljas en begränsad, icke-

underlicenserbar licens för åtkomst och användning tillgänglig på försäljningsställen, 

konsumentwebbplatser eller mobilappen endast för kontohanteringsändamål. 
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Du får inte: (i) ta bort all copyright, varumärke eller andra äganderättsmeddelanden från någon del av 365 

Platforms (ii) reproducera, modifiera, förbereda härledda verk baserat på, distribuera, licensiera, leasa, 

sälja, sälja vidare, överföra, offentligt visa, offentligt framföra, överföra , streama, sända eller på annat 

sätt utnyttja 365-plattformar förutom vad som uttryckligen tillåts av 365; (iii) dekompilera, 

bakåtkonstruera eller demontera 365-plattformar förutom vad som är tillåtet enligt tillämplig lag; (iv) 

länka till, spegla eller rama in någon del av 365-plattformar; (v) orsaka eller starta program eller skript i 

syfte att skrapa, indexera, kartlägga eller på annat sätt datautvinna någon del av 365-plattformar eller 

onödigt belasta eller hindra driften och/eller funktionaliteten av någon aspekt av 365-plattformar; eller 

(vi) försöka få obehörig åtkomst till eller försämra någon aspekt av 365-plattformar eller dess relaterade 

system eller nätverk. 

All användning av 365-plattformar eller associerat material annat än vad som uttryckligen godkänts i dessa 

villkor, utan föregående skriftligt tillstånd från 365, är strängt förbjuden och kommer att avsluta den licens 

som beviljas häri. Sådan obehörig användning kan också bryta mot tillämpliga lagar, inklusive, utan 

begränsning, upphovsrätts- och varumärkeslagar och tillämpliga kommunikationsföreskrifter och stadgar. 

Såvida det inte uttryckligen anges häri, ska ingenting i dessa villkor tolkas som att det på något sätt, vare 

sig genom underförståelse, estoppel eller på annat sätt, tilldelar någon titel eller äganderätt till, eller 

exklusiva användningsrättigheter till, någon immateriell egendom eller annan rätt och all goodwill som är 

förknippad därmed . 

 

XXIX. VARUMÄRKESINFORMATION 
Logotyperna 365, AirVend, Avanti, Company Kitchen, Lightspeed och Stockwell är registrerade 

varumärken som tillhör 365. Alla andra 365-varumärken, tjänstemärken, domännamn, logotyper, 

företagsnamn och ursprungsbeteckningar som hänvisas till på 365-plattformar är antingen varumärken, 

tjänstemärken, domännamn, logotyper, företagsnamn eller ursprungsbeteckningar, eller på annat sätt 

tillhör 365 eller dess dotterbolag eller licensgivare. I länder där något av de 365 varumärkena, 

tjänstemärkena, domännamnen, logotyperna, företagsnamnen eller ursprungsbeteckningarna inte är 

registrerade, hävdar 365 alla andra rättigheter associerade med oregistrerade varumärken, 

tjänstemärken, domännamn, logotyper, handelsnamn, företagsnamn och ursprungsbeteckningar. Du får 

inte använda något varumärke, tjänstemärke, domännamn, logotyp, företagsnamn, handelsnamn eller 

ursprungsbeteckning för 365 eller någon tredje part utan tillstånd från ägaren av det tillämpliga 

varumärket, tjänstemärket, domännamnet, logotypen, företagsnamnet , handelsnamn eller 

ursprungsbeteckning. Alla rättigheter som inte uttryckligen beviljas är förbehållna. 

 

XXX. INGA SÄKERHETSÖVERTRÄDELSER 
Du får inte använda tjänsterna för att kränka säkerheten eller integriteten för något nätverk, dator eller 

kommunikationssystem, programvaruapplikation eller nätverk eller datorenhet (var och en, ett "System"). 

Förbjudna aktiviteter inkluderar: 

• Obehörig åtkomst. Att komma åt eller använda något system utan tillåtelse, inklusive försök 

att undersöka, skanna eller testa sårbarheten hos ett system eller att bryta mot någon 

säkerhets- eller autentiseringsåtgärd som används av ett system. 
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• Uppfångande Övervakning av data eller trafik på ett system utan tillstånd. 

• Förfalskning av ursprung. Förfalskning av TCP-IP-pakethuvuden, e-posthuvuden eller någon 

del av ett meddelande som beskriver dess ursprung eller rutt. Den legitima användningen av 

alias och anonyma remailers är inte förbjuden enligt denna bestämmelse. 

 

XXXI. INGET NÄTVERK MISSBRUK 
Du får inte göra nätverksanslutningar till några användare, värdar eller nätverk om du inte har tillstånd 

att kommunicera med dem. Förbjudna aktiviteter inkluderar: 

• Övervakning eller genomsökning. Övervakning eller genomsökning av ett system som 

försämrar eller stör systemet som övervakas eller genomsöks. 

• Denial of Service (DoS). Översvämma ett mål med kommunikationsförfrågningar så att 

målet antingen inte kan svara på legitim trafik eller reagerar så långsamt att det blir 

ineffektivt. 

• Avsiktlig störning. Att störa den korrekta funktionen av något system, inklusive alla 

avsiktliga försök att överbelasta ett system genom e-postbombning, nyhetsbombning, 

sändningsattacker eller översvämningstekniker. 

• Drift av vissa nätverkstjänster. Drift av nätverkstjänster som öppna proxyservrar, öppna e-

postreläer eller öppna rekursiva domännamnservrar. 

• Kringgå systembegränsningar. Använda manuella eller elektroniska medel för att undvika 

eventuella användningsbegränsningar på ett system, såsom åtkomst- och 

lagringsbegränsningar. 

 

XXXII. ÄNDRINGAR AV DESSA VILLKOR 
ÄNDRINGAR GÖRS MED JÄMNA MELLANRUM AV INFORMATIONEN I DESSA VILLKOR. 365 KAN GÖRA 

ÄNDRINGAR PÅ 365-PLATTFORMAR NÄR SOM HELST OCH EFTER EGET GOTTFINNANDE. Den senaste 

versionen av dessa villkor kan granskas genom att klicka på 

https://www.365retailmarkets.com/consumer-policy/. Alla ändringar av Villkoren ska ersätta alla tidigare 

versioner av Villkoren.  Genom att acceptera alla ändringar av Villkoren, antingen genom att klicka på 

"Acceptera" eller "Jag accepterar" om du uppmanas att göra det eller fortsätta att använda 365-

plattformar efter att Villkoren har uppdaterats, bekräftar och godkänner du härmed (1) att du accepterar 

alla sådana Villkor, meddelanden, uppdateringar, förbättringar, nya funktioner och modifierade villkor; 

(2) erkänna och samtycka till att all personlig information som tillhandahålls till 365 nu ska regleras av alla 

uppdaterade villkor; och (3) avstå från och frigöra 365 från allt ansvar enligt tidigare versioner av 

Villkoren. 

XXXIII. KOMPLETTERANDE VILLKOR 
Tilläggsvillkor kan gälla för vissa tjänster, såsom policyer för ett visst evenemang, aktivitet eller 

marknadsföring, och sådana tilläggsvillkor kommer att avslöjas för dig i samband med tillämpliga tjänster. 

Kompletterande villkor är utöver, och ska anses vara en del av, dessa villkor för de tillämpliga tjänsterna. 
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Tilläggsvillkor ska ha företräde framför dessa villkor i händelse av en konflikt med avseende på tillämpliga 

tjänster. 

 

XXXIV. ERSÄTTNING 
Du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla 365, dess dotterbolag, medlemmar, anställda, 

styrelseledamöter, aktieägare, tjänstemän, agenter, kunder, efterträdare eller överlåtare skadeslösa från 

och mot förlust, ansvar, skada, straffavgift eller kostnad (inklusive rimliga advokater) avgifter och 

rättegångskostnader) som kan krävas av en tredje part till följd av: (i) din användning av 365-plattformar; 

(ii) eventuella brott mot eller bristande efterlevnad av dessa Villkor; (iii) ditt brott mot någon 

representation, garanti eller avtal som hänvisas till häri; (iv) eventuella tvister eller rättstvister orsakade 

av dina handlingar eller underlåtenheter, inklusive ditt användarinnehåll; (v) din försumlighet eller brott 

mot någon tillämplig lag eller tredje parts rättigheter; (vi) ditt brott mot tredje parts immateriella 

rättigheter, publicitet, konfidentialitet, egendom eller integritetsrätt; eller (vii) eventuella tvister eller 

problem mellan dig och tredje part, inklusive tredjepartsleverantörer. 

 

XXXV. GÄLLANDE LAG – MICHIGAN 
Dessa villkor och parternas förhållande ska styras av och tolkas i enlighet med lagarna i delstaten 

Michigan, trots eventuella lagkonflikter. 

 

XXXVI. ANSVARSFRISKRIVNINGAR OCH ANSVARSBEGRÄNSNINGAR 
Om inget annat är förbjudet enligt lag ska 365:s totala, sammanlagda ansvar enligt dessa villkor under 

inga omständigheter överstiga 100 USD. 

SÅVIDA INTE ANNAT FÖRESKRIVS AV TILLÄMPLIG LAG, SKA 365 INTE UNDER NÅGRA OMSTÄNDIGHETER 

HÅLLAS ANSVARIGT FÖR NÅGRA BESTRAFFADE ELLER EXEMPLARISKA SKADOR, FÖLJDSKADOR ELLER 

SÄRSKILDA SKADOR ELLER FÖRLORAD VINST, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL STRAFFSKADA ELLER 

EXEMPLARISKA SKADESTÅND, FÖLJDSKADOR ELLER SÄRSKILDA SKADOR FÖR PERSONSKADA ELLER 

SJUKDOM, FÖRLUST AV GOODWILL, ARBETSAVBROTT, DATORFEL ELLER FUNKTIONSFEL, FÖRLUST AV 

ARBETSPRODUKT, ELLER ALLA ANDRA KOMMERSIELLA SKADOR ELLER FÖRLUSTER, DIREKTA ELLER 

INDIREKTA, SOM HÄRRÖR FRÅN ANVÄNDNINGEN AV 365-PLATTFORMAR ELLER PÅ ANNAT SÄTT, ÄVEN 

OM 365 HAR INFORMERATS OM DEN MÖJLIGHETEN. 365 ANSVARAR INTE FÖR RIKTIGHETEN AV NÅGOT 

BETALNINGSINSTRUMENT, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, OM SÅDAN INFORMATION ÄR AKTUELL. 

 

VAR OCH EN AV DESSA BESTÄMMELSER ÄR AVSKILJBAR OCH OBEROENDE AV ALLA ANDRA 

BESTÄMMELSER I DESSA VILLKOR. BEGRÄNSNINGARNA I DETTA AVSNITT KOMMER ATT GÄLLA ÄVEN OM 

ETT BEGRÄNSAT GOTTGÖRELSE MISSLYCKAS MED SITT VÄSENTLIGA SYFTE. 
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XXXVII. ANSPRÅK PÅ INTRÅNG I UPPHOVSRÄTTEN 
Du får inte använda 365-plattformar för att överföra, dirigera, tillhandahålla anslutningar till eller lagra 

material som gör intrång i upphovsrättsskyddade verk, varumärken eller på annat sätt kränker eller 

främjar brott mot tredje parts immateriella rättigheter. 

365, i enlighet med 17 U.S.C. Avsnitt 512 som ändrats av avdelning II i Digital Millennium Copyright Act 

(”lagen”), förbehåller sig rätten, men inte skyldigheten, att avsluta ditt konto och din licens att använda 

365-plattformar om den efter eget gottfinnande bestämmer att du är inblandad i intrångsaktivitet, 

inklusive påstådda handlingar av förstagångs- eller upprepade intrång, oavsett om materialet eller 

aktiviteten slutligen fastställs vara intrång. 365 rymmer och stör inte standardtekniska åtgärder som 

används av upphovsrättsinnehavare för att skydda deras material. Dessutom, i enlighet med 17 U.S.C. 

Section 512(c), 365 har implementerat förfaranden för att ta emot skriftligt meddelande om påstådda 

intrång och för att behandla sådana anspråk i enlighet med lagen. Alla anspråk om intrång måste lämnas 

in till 365 i ett skriftligt klagomål som uppfyller kraven nedan och levereras till 365’ utsedd ombud för att 

få meddelande om påstådd intrång: 

 

Via post: 1743 Maplelawn, Troy, MI, 48084  

Telefon (USA/Kanada): 1-888-365-7382  

Telefon (internationell): +1-248-434-3910  

E-post: privacy@365smartshop.com 

 

Dessutom måste alla skriftliga meddelanden angående ärekränkande eller kränkande aktiviteter, oavsett 

om det gäller upphovsrätt, patent, varumärke eller annan äganderätt, innehålla följande information: 

 

1. En fysisk eller elektronisk signatur av en person som är behörig att agera på uppdrag av 

(a) ägaren till en exklusiv rättighet som påstås kränkas eller (b) den förtalade personen. 

2. Identifiering av det upphovsrättsskyddade verket som påstås ha gjorts intrång, eller, om 

flera upphovsrättsskyddade verk på en enda webbplats täcks av en enda anmälan, en 

representativ lista över sådana verk på den platsen. På samma sätt, för material som är 

ärekränkande eller gör intrång i patent, varumärken eller andra äganderätter som tillhör 

tredje part, skicka en lista över sådant material. 

3. Identifiering av materialet som påstås göra intrång, vara föremål för intrångsaktivitet, 

eller som påstås vara ärekränkande och som ska tas bort eller tillgång till som ska 

inaktiveras, och information som rimligen är tillräcklig för att 365 ska kunna hitta 

Materialet. 

4. Information som rimligen är tillräcklig för att tillåta 365 att kontakta ägaren eller den 

förtalade personen, såsom deras adress, telefonnummer och/eller e-postadress. 

5. Ett uttalande om att ägaren eller den förtalade personen i god tro tror att användningen 

av materialet på det sätt som klagas över inte är auktoriserat av upphovsrätten eller 

annan äganderättsinnehavare, dess ombud eller lagen. 
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6. Ett uttalande om att informationen i anmälan är korrekt, och under straff för mened, att 

den person som skickar meddelandet är behörig att agera på uppdrag av ägaren av en 

exklusiv rättighet som påstås kränkas eller på uppdrag av den förtalade personen. 

 

XXXVIII. KVITTON OCH UTLÅTANDEN 
Kontoinnehavare får inte utdrag över specificerade transaktioner från ett konto. Du kan kontrollera saldot 

på ditt konto eller granska de senaste transaktionerna genom att logga in på ditt konto på tillgänglig på 

konsumentwebbplatser eller mobilappen. När du använder ditt konto har du möjlighet att få ett kvitto via 

e-post eller SMS, eller inget kvitto. Kvittot kommer att indikera att köpet gjordes med ett konto och 

kommer att tillhandahålla det återstående saldot på ditt konto. Du bör spara dina kvitton och kontrollera 

din köphistorik för att säkerställa att ditt kontosaldo är korrekt. 

 

XXXIX. SAMTYCKE TILL ELEKTRONISKA UPPGIFTER OCH TRANSAKTIONER 
Genom att skapa och använda ditt konto samtycker du till att ta emot alla register och genomföra alla 

transaktioner som involverar 365 Platforms, 365, våra tjänster, dessa villkor, vårt sekretessmeddelande 

och vår sekretesspolicy för biometriska data: tillgänglig på: https://www.365retailmarkets 

.com/consumer-policy/, eller någon annan aspekt av din relation med 365 på elektronisk väg. Du kan få 

papperskopior av ovanstående genom att kontakta oss på https://www.365retailmarkets.com/. Du 

samtycker också till att att godkänna dokument och transaktioner elektroniskt är en form av elektronisk 

signatur som är lika juridiskt bindande som om du undertecknade pappersavtal. 

 

XL. ANVISNING 
Vi kan komma att överlåta hela eller delar av dessa Villkor utan att en sådan överlåtelse anses vara en 

ändring av något avtal mellan oss och utan meddelande till dig. Överlåtaren ska ha samma rättigheter och 

skyldigheter som överlåtaren och ska skriftligen samtycka till att vara bunden av dessa villkor. 

 

XLI. ANNULERING AV DESSA VILLKOR 
Vi kan avbryta eller säga upp dessa villkor och återkalla eller begränsa någon eller alla av de rättigheter 

och privilegier som beviljats dig när som helst utan förvarning eller ansvar. Konton kan avslutas på skriftlig 

begäran av dig eller för inaktivitet (underlåtenhet att använda 365-plattformar under någon 5-årsperiod) 

eller för underlåtenhet att upprätthålla korrekt, fullständig och uppdaterad information på ditt konto 

enligt beskrivningen ovan i avsnitt VI ( Om ditt konto). Kontouppsägning kan också bero på bedräglig eller 

obehörig användning av 365-plattformar samt av andra lagligt tillåtna skäl. Om vi säger upp dessa villkor 

för inaktivitet, felaktig kontoinformation, bedräglig eller obehörig användning av 365-plattformar kommer 

saldot på ditt konto att förverkas. 
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XLII. HELA AVTALET, KONSTRUKTION 
Dessa villkor och eventuella tilläggsvillkor samt de dokument som hänvisas till däri är det fullständiga och 

exklusiva avtalsförklaringen mellan dig och 365, och ersätter och slår samman alla tidigare förslag, 

representationer och alla andra avtal som behandlar något av ämnena som täcks häri. I händelse av att 

någon bestämmelse i dessa villkor (och alla andra villkor eller dokument som hänvisas till häri) bedöms 

vara olagliga eller omöjliga att verkställa, ska denna bestämmelse modifieras av skiljemannen eller annan 

domstol så att bestämmelsen ska vara laglig och verkställbar, förutsatt att att om en sådan ändring inte 

är tillåten enligt tillämplig lag, kommer bestämmelsen att tas bort i den minsta omfattning som är 

nödvändig och alla andra villkor ska i övrigt förbli i full kraft och effekt och verkställbara. Rubrikerna häri 

är endast avsedda för bekvämlighet och ska inte på något sätt påverka tolkningen av dessa villkor. 

 

XLIII. FÖRFRÅGNINGAR ELLER FRÅGOR 
Om du har några frågor angående dessa villkor, 365, 365-plattformar eller ditt konto, besök vår 

webbplats på https://365retailmarkets.com/, eller ring oss på 1-888-365-7382 (USA/Kanada), +1-248-

434-3910 (International), eller maila oss på privacy@365smartshop.com. 

https://365retailmarkets.com/

