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1. ALLMÄNNA VILLKOR
De Allmänna Villkoren kan komma att ändras av Bidlay AB vid behov. Dessa kommer då att 
publiceras på webbplattformen bidlay.se. De nya villkoren blir gällande för nya användare 
från och med det datum de publiceras på bidlay.se. Befintliga användare blir bundna av de 
ändrade villkoren 30 dagar efter publicering på bidlay.se. 

Att följa svensk lag gäller. 

Definitioner:   

Bidlay.se: Bidlay AB. Org. nr. 556913-4561  

Medlem/Användare är fysisk eller juridisk person som accepterat detta ”Användarvillkor” 
samt denna ”Sekretesspolicy” och fått sin registrering godkänd av bidlay.se. 

Säljare är av bidlay.se godkänt och kvalitetssäkrat företag som är berättigat att sälja tjänst 
genom ”Tjänster” och ”Förfrågningar” till köpare på bidlay.se. 

Köpare är privatperson och företag som är berättigat att köpa tjänst genom ”Förfrågningar” 
och ”Tjänster” på bidlay.se



2. MEDLEMSKAP 
För att ingå avtal och bli medlem på bidlay.se och använda dess tjänster krävs en åldersgräns 
på 18 år eller att ha godkännande av målsman.  

Medlemskap erhålles genom att fylla i registreringsformuläret ”Registrera dig”. Korrekta 
och fullständiga uppgifter krävs. Genom registreringen accepteras ”Användarvillkor och 
Sekretesspolicy” i sin helhet. 
Medlem är ansvarig för sitt användarnamn och lösenord så att dessa inte kommer i orätta 
händer. Medlem är ensam ansvarig för allt sitt agerande på bidlay.se. Överlåtelse av medlem-
skap är ej tillåtet. Vid misstanke om missbruk, avslöjande eller förlust av användar-/inlog-
gningsinformation ska denna omedelbart ändras av medlemmen. Äktheten av medlemmars 
ID-information kontrolleras av oss med olika tekniska lösningar. Dock kan vi inte lämna garan-
tier fullt ut. Ett omdömessystem för alla aktiva medlemmar utgör en god vägledning. 
Användarvillkoren träder i kraft så snart korrekt ifylld registreringsformulär kommit bidlay.
se tillhanda.

Medlem har rätt att avsluta sitt medlemskap på bidlay.se utan uppsägningstid. Insändande av 
e-mail med önskan om avslut gäller.

Bidlay.se har rätt att, oavsett tidpunkt, avsluta tillhandahållandet av tjänsteplattformen bid-
lay.se och alla medlemskap.

3. PERSONUPPGIFTER 
Bidlay.se är personuppgiftsansvarig. Se punkt 12. ”Kontakt” nedan. Medlem på bidlay.se ac-
cepterar att personuppgifter bearbetas i enlighet med vad som skrives i användaravtalets del 
”Sekretesspolicy” .
När medlem registrerar sig på bidlay.se samlas uppgifter in enligt personuppgiftslagen, PUL.   
Personuppgifterna kommer att bevaras och överföras med hjälp av säkerhetsrutiner till en 
säker och konfidentiell miljö för att skydda mot obehörig åtkomst. Har medlem invändningar 
mot detta handhavande av personuppgifter skall ingen medlemsregistrering ske. All infor-
mation som utbytes medlemmar emellan vid användning av bidlay.se får endast användas 
vid transaktionerna. För att medlem ska få bruka annan medlems uppgifter krävs skriftligt 
medgivande från berörd medlem. Således tillåtes ej användandet av annan medlems kontak-
tinformation i något som helst annat sammanhang.   

Vid medlemsregistrering och offertförfrågan så godkänner medlem att kontaktuppgifter läm-
nas till de leverantörer som visar intresse för förfrågan. Företagen har ju möjlighet att köpa 
medlems kontaktinformation via förmedlingstjänsten bidlay.se 

Medlem är personligt ansvarig för lämnade uppgifter och sitt agerande på bidlay.se. Bidlay.se 
agerar endast som en mötesplats och kanal för köp och försäljning av tjänster.
Bidlay.se har rätt att via sökande av IP-adress skicka faktura med vite på 1000 kr till 
den medlem, företag, som registrerar sig som privatkund och använder bidlay.se i eget 
marknadsföringssyfte.



4. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 
Materialet i sin helhet på bidlay.se är skyddat av olika immaterialrättsliga regler och lagar 
som patent, upphovsrätt, varumärkeslagen. Dessa lagar gäller även för bidlay.se´s egen lay-
out.  Allt material på bidlay.se är dess exklusiva egendom såvida inget annat anges.

Omständigheter av teknisk karaktär, utanför bidlay.se´s kontroll, ger bidlay.se rätt att flytta, 
avsluta eller förlänga en auktion. En tjänst som auktionerats på bidlay.se kan av bidlay.se 
marknadsföras på annorlunda sätt än vad som angivits av medlemmen då tjänsten registre-
rades. 

Bidlay.se har rätt att avsluta en auktion om medlem har registrerat en tjänst som strider, 
eller kan uppfattas som stridande mot Användarvillkor, sekretess eller mot lag. Inlägget 
kommer i dessa fall markeras som otillåtlig. Medlemmen är i sådant fall fortfarande betaln-
ingsskyldig för eventuella kostnader i samband med registreringen.

5. ANSVARSFRIHET  
Bidlay.se kan inte göras ansvarig för störningar till plattformens tillgänglighet och an-
vändande som ligger utanför bidlay.se´s kontroll. Det kan vara driftsstörningar på någon nivå 
eller force majeure. 

Bidlay.se erbjuder en mötesplats för säljare och köpare och har ingen funktion som auktions-
förrättare och kan därmed aldrig heller åläggas ansvar för medlemmarnas auktioner. Det är 
upp till varje medlem att själv kontrollera tjänstens innehåll, kvalitet, laglighet och giltighet.

Bidlay.se tar inte ansvar för skada beroende på uteblivna eller fördröja annonssvar. Ej heller 
kan bidlay.se ställas till svars för felaktig information i annonstexten.

Bidlay.se har inget ansvar beträffande eventuella uppkomna tvister mellan Köpare och Säl-
jare såsom t ex skada, oklarheter, felaktigheter, utfört arbete, utebliven betalning.

Medlemmen åtar sig att hålla bidlay.se skadelöst utifall att tredje part ställer krav på 
ersättning på grund av användargenererat innehåll eller på grund av att medlem som an-
vändare i övrigt har agerat i strid med bidlay.se´s Användarvillkor, gällande lag eller tredje 
parts rättighet.

6. COOKIES 
Bidlay.se använder cookies för att vara uppdaterad på medlemmars aktivitet på plattformen. 
Cookies identifierar en dators webbläsare. Den används bl. a för automatifyllnad i formulär, 
verifiering av inloggning. Medlemmen kan välja bort cookies i sin webbläsare på bekostnad av 
begränsad användning på bidlay.se.



7. BUDGIVNING och KÖP 
Medlem har möjlighet att i varje pågående budgivning deltaga om medlem uppfyller de krav 
som angivits på webbplattformen av både säljaren, köparen (beroende på auktionsform) och 
bidlay.se.
Medlem har ej rätt att själv, eller genom något ombud, lägga bud på sin egen utauktionerade 
tjänst.
I varje enskild auktion blir budgivaren informerad om den lägsta/högsta summan som budg-
ivaren har rätt att lägga. Ett bindande avtal etableras mellan säljaren och den budgivare som 
erhållit det “vinnande budet” . Ett “vinnande bud” är således bindande för budgivaren.
Säljaren och köparen är skyldiga att hjälpas åt i samband med slutförandet av transaktionen 
när auktionen har avslutats.

Medlem har skyldighet att avsluta en försäljning och/eller ett anbud, auktion, som medlem-
men lagt ut på bidlay.se i och med att ett bud har lämnats och budet överstiger eller under-
stiger, omvänd, auktion, det angivna priset, “vinnande bud”, eller om tjänsten har köpts till 
fast pris, ”köp nu”.
Medlem tillåts ej sälja tjänster som är olagliga, strider mot god sed, är kränkande eller som 
på annat sätt kan uppfattas som otillbörliga.

Vid upptäckt av felaktig information rörande erbjuden tjänst eller förfråga som medlem lagt 
in ska medlem omedelbart korrigera eller annullera felaktig information.

8. KOSTNADER 
För medlemmar på bidlay.se förekommer kostnadsfria funktioner och betalfunktioner. Ak-
tuella priser idag på betalfunktioner kan i framtiden komma att ändras av bidlay.se. Kost-
nadsfria funktioner idag kan bidlay.se i framtiden ta betalt för. Om någon ändring gällande 
kostnader av funktioner sker, publiceras ändringen i god tid på webbplattform bidlay.se. För 
privatpersoner är alla funktioner på bidlay.se kostnadsfria. Företag erbjuds såväl kostnads-
fria funktioner som betalfunktioner. Företag som säljer och/eller erbjuder sina tjänster till 
kund faktureras när köpetransaktion registreras.

Bidlay.se följer vid var tid gällande prislista och anges exklusive mervärdesskatt och/ eller 
inklusive mervärdeskatt samt andra enligt lag tillkommande skatter eller pålagor. 



9. UPPHÖRANDE AV MEDLEMSKAP
Medlem har rätt att själv säga upp sitt medlemskap på bidlay.se, under förutsättning att 
medlemmen inte har några pågående åtaganden eller aktiviteter på plattformen. Bidlay. se 
har rätt att stänga av medlem med omedelbar verkan som inte följer Användarvillkoren, 
Sekretess eller Svensk lagstiftning. Bidlay.se har inget ansvar för de kostnader som kan 
uppstå för motpart. Bidlay.se förbehåller sig rätten att avstänga medlem med negativa om-
dömespoäng.  

Bidlay. se har även rätt att ta bort publicerat material om överträdelse finnes mot något av 
ovanstående eller kan upplevas som stötande, kränkande, rasistiskt, utan ersättning för ev 
utlägg.

Bidlay.se har rätt att varna medlem som misstänks bryta mot något av ovanstående. Ohör-
samhet kan leda till avstängning av medlem.

Bidlay.se äger rätt att stänga av medlem som försatts i konkurs eller visat andra klara 
tecken på obestånd.

Återinträde som medlem på bidlay.se kan i vissa fall ske efter skriftlig ansökan om “Åter-
inträde på bidlay.se”.

10. ÅNGERRÄTT
Medlem på bidlay.se är skyldig att ta del av ”Användaravtal och Sekretesspolicy” innan ak-
tivitet på bidlay.se påbörjas. Medlem har ingen ångerrätt för sina val på bidlay.se.

 
11. TVISTER
Tvist beträffande detta användaravtal skall i första hand lösas genom dialog och förhan-
dling. I annat fall skall svensk lag tillämpas och tvisten avgöras i allmän domstol. 

 
12. KONTAKT 
Bidlay AB, Org. nr. 556913-4561, FRÖSÖN. Tel +46 (0)63-131000. info@bidlay.se


