ANVÄNDNINGSVILLKOR
Det här Avtalet mellan dig och SVP Worldwide avser din användning av produkten mySewnet™, innehållsmolnet, tjänster
och innehåll i mySewnet™ Subscription Library, programvara, tjänster och webbplatser (gemensamt kallade ”Tjänsten”).
Det är viktigt att du läser igenom och förstår de här villkoren. Genom att klicka på ”godkänn” samtycker du till att de här
villkoren gäller.
SVP Worldwide tillhandahåller Tjänsten, som ger dig möjlighet att, enligt villkoren i det här Avtalet och SVP Worldwides
Sekretesspolicy [infoga länk], använda vissa Tjänster, bland annat lagra egna filer (t.ex. broderier, sömmar och projekt),
köpa och ladda ner sömnads- och brodérfiler som SVP Worldwide tillgängliggör genom prenumerationstjänster och göra
dem åtkomliga på din symaskin och dator. När du aktiverar Tjänsten skickas ditt Innehåll automatiskt till SVP Worldwide,
som lagrar Innehållet det så att du kommer åt det senare eller så att Innehållet kan överföras trådlöst till andra
produkter som är anslutna till Tjänsten.
1. KRAV FÖR ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
A. Ålder Tjänsten får endast användas av personer som har fyllt 16 år, om du inte är under 16 år och ditt mySewnet™-ID
har skapats på begäran av din förälder eller målsman. Vi samlar inte medvetet in, använder eller vidarebefordrar
personuppgifter från barn under 16 år, eller motsvarande minimiålder i aktuellt lagstiftningsområde, utan verifierbart
godkännande från barnets vårdnadshavare. Föräldrar och vårdnadshavare bör också påminna eventuella minderåriga
om att det kan vara farligt att samtala med främlingar på internet och vidta lämpliga åtgärder för att skydda barnen, till
exempel övervaka deras användning av Tjänsten.
Du som använder Tjänsten får inte vara förhindrad att använda Tjänsten enligt amerikansk lag eller lagar i andra
lagstiftningsområden, till exempel landet där du bor eller använder Tjänsten. Genom att godkänna det här Avtalet
intygar du att du förstår och samtycker till det ovanstående.
B. Produkter och konton För att kunna använda Tjänsten behöver du kompatibla produkter, internetåtkomst och
specifik programvara som måste uppdateras då och då. SVP Worldwide förbehåller sig rätten att begränsa antalet
Konton som kan skapas från en enhet och antalet enheter kopplade till ett Konto. För vissa transaktioner eller funktioner
kan den senaste versionen av programvaran behöva användas. Du samtycker till att det är ditt ansvar att dessa krav
uppfylls.
C. Användningsbegränsningar Du samtycker till att endast använda Tjänsten för de syften som medges enligt detta
Avtal och endast i den utsträckning som medges enligt tillämplig lag, förordning eller vedertagen praxis i aktuellt
lagstiftningsområde. Innehåll får endast vara data som är direkt relaterade till sömnad och broderi. Om din användning
av Tjänsten eller annat agerande avsiktligt eller oavsiktligt utgör ett hot mot SVP Worldwides förmåga att tillhandahålla
Tjänsten eller andra system har SVP Worldwide rätt att vidta alla rimliga åtgärder för att skydda Tjänsten och SVP
Worldwides system, till exempel inaktivera din åtkomst till Tjänsten. Upprepade överträdelser av dessa begränsningar
kan leda till att ditt Konto avslutas.
D. Tjänstens tillgänglighet Det kan hända att Tjänsten, eller en funktion i eller del därav, inte är tillgänglig på alla språk
eller i alla länder och SVP Worldwide garanterar inte att Tjänsten, eller alla funktioner i eller delar därav, är lämpliga för
eller tillgängliga för användning överallt. Om du väljer att skaffa åtkomst till och använda Tjänsten sker det på ditt eget
initiativ och du ansvarar för efterlevnaden av tillämplig lagstiftning.
E. Förändring av Tjänsten SVP Worldwide förbehåller sig rätten att närsomhelst göra ändringar i det här Avtalet samt
att införa nya eller ytterligare villkor för din användning av Tjänsten. Sådana ändringar och tilläggsvillkor kommer att
kommuniceras till dig och börjar, om du godkänner dem, att gälla omedelbart. De kommer att införlivas i detta Avtal.
Om du inte godkänner sådana ändringar har SVP Worldwide rätt att säga upp det här Avtalet och avsluta ditt Konto. SVP
Worldwide har inget ansvar gentemot dig eller tredje part med avseende på eventuella ändringar i Tjänsten eller
Tjänstens upphörande.
2. FUNKTIONER OCH TJÄNSTER

A. mySewnet™-molnet
När du loggar in med ditt mySewnet™-konto på din maskin synkroniseras alla dina sparade broderier och sömmar
automatiskt med mySewnet™-molnet och eventuella andra maskiner som du är inloggad på. Om du installerar och kör
mySewnet™-synkroniseringsverktyget för PC/Mac synkroniseras broderierna och sömmarna i ditt mySewnet™-moln
också med din(a) dator(er). Alla ändringar (t.ex. när du lägger till, ändrar, byter namn på eller raderar filer och mappar)
på en av dessa maskiner eller datorer kopieras automatiskt till mySewnet™-molnet samt till alla andra maskiner eller
datorer som du är inloggad på med ditt mySewnet™-konto. Observera att åtkomsten till Innehåll i din mySewnet™molnmapp på din maskin eller dator kan variera beroende på hur mycket lagringsutrymme som finns tillgängligt. Om du
inte vill använda mySewnet™-molnet på en viss maskin eller dator kan du logga ut från denna maskin eller dator.
Innehållet i ditt mySewnet™-moln tas då bort från denna maskin eller dator.
B. Medlemskap i mySewnet™ Subscription Library
i. Medlemskap
Du kan välja att prenumerera på mySewnet™ Library-tjänster som en del av Tjänsterna (”mySewnet Library Medlem”) för
att få tillgång till Medlemsinnehåll (enligt definitionen i detta Avtal) som ägs eller licensieras av SVP Worldwide och som
SVP Worldwide har rätt att sälja eller underlicensiera till dig som användare. mySewnet™ Library Medlem är för
närvarande endast tillgängligt för användare vars ISP-adresser är kopplade till Nordamerika, Tyskland, Sverige, Italien,
Danmark, Norge, Finland, Nederländerna, Storbritannien och Australien och användare av följande symaskinsmodeller:
omedelbart efter lansering av mySewnet Subscription Library på HUSQVARNA VIKING® Designer Epic 2™ och så
småningom på HUSQVARNA VIKING® Designer Epic™, HUSQVARNA VIKING® Designer Brilliance™ och PFAFF® creative
icon™. Varje mySewnet™ Library Medlem är kopplad till ett mySewnet™-ID och kan inte delas av flera konton. Genom
din mySewnet™ Library Medlem kan du köpa tillgång till mönster som inte ingår i ditt eget mySewnet™-moln eller ditt
eget Innehåll på ditt mySewnet™-konto. mySewnet™ Library Medlem omfattas av de här Användningsvillkoren och
samma Sekretesspolicy [infoga länk] som Tjänsterna.
För att kunna använda en mySewnet™ Library Medlem måste du ha internetåtkomst och en mySewnet™ Libraryansluten enhet samt ange en eller flera Betalningsmetoder. Med ”Betalningsmetod” avses en aktuell, giltig och godkänd
betalningsmetod. Dessa kan ändras.
Vi kan komma att erbjuda olika medlemsplaner, till exempel särskilda kampanjplaner. Vissa medlemsplaner kan omfattas
av olika villkor och begränsningar, vilka beskrivs när du registrerar dig eller genom annan kommunikation som du ges
tillgång till. Specifik information om din mySewnet™ Library Medlem finns på vår webbplats. Klicka på ”MIN PROFIL” och
därefter på ”[
]”.
Om du väljer en plan med automatisk förnyelse förnyas din mySewnet™ Library Medlem automatiskt tills den sägs upp.
För att medlemsavgiften för efterföljande betalperiod inte ska debiteras enligt vald Betalningsmetod måste du säga upp
ditt medlemskap innan det förnyas (se ”Uppsägning” nedan).
ii. Kostnadsfria provversioner
Vem som har rätt till kostnadsfria provversioner bestäms av SVP Worldwide efter eget gottfinnande och vi kan begränsa
åtkomsten eller varaktigheten för att förhindra att kostnadsfria provversioner missbrukas. Om vi anser att du inte har
rätt till en kostnadsfri provversion förbehåller vi oss rätten att dra tillbaka den och pausa ditt konto. Vi kan använda
uppgifter som enhetens ID, mySewnet™-ID, betalningsmetod eller e-postadress för en befintlig eller nyligen skapad
mySewnet™ Library Medlem för att avgöra om du är berättigad eller inte. För kombinationer med andra erbjudanden
kan vissa begränsningar gälla.
Vi debiterar medlemsavgiften för efterföljande betalperiod enligt vald Betalningsmetod när den kostnadsfria
provversionen löper ut, och ditt betalda medlemskap påbörjas automatiskt om du inte säger upp medlemskapet innan
den kostnadsfria provversionen löper ut. Information om aktuellt medlemspris och den kostnadsfria provversionens
slutdatum finns på vår webbplats. Klicka på ”MIN PROFIL” och därefter på ”[
]”.

iii. Debitering och uppsägning

Medlemsavgiften för mySewnet™ Library Medlem och alla eventuella andra kostnader som du kan vara skyldig att betala
i samband med din användning av Tjänsterna, till exempel skatter och eventuella transaktionsavgifter, debiteras enligt
vald Betalningsmetod på det betaldatum som anges på din ”[
]”-sida. Betalperiodens längd beror på vilken typ
av prenumeration du väljer när du registrerar dig för tjänsten. Medlemsavgifter är helt erlagda efter betalning. I vissa fall
kan betaldatumet ändras, till exempel om den valda Betalningsmetoden inte fungerar eller om ditt betalda medlemskap
inleds på ett datum som inte finns i en viss månad. Gå till vår webbplats och klicka på ”MIN PROFIL” och därefter på ”[
]” för att se nästa betaldatum. Vi kan på olika sätt godkänna din valda Betalningsmetod innan medlems- eller
tjänsterelaterade avgifter debiteras, till exempel bevilja upp till ca en månads tjänsteanvändning direkt efter att du har
registrerat dig. I vissa fall kan ditt tillgängliga saldo eller kreditutrymme minskas i enlighet med beviljandet under den din
kostnadsfria provperiod.
För att kunna använda en MySewnet™ Library Medlem måste du uppge en eller flera Betalningsmetoder. Om din
primära Betalningsperiod inte fungerar eller om vi inte längre har tillgång till den för debitering av din
prenumerationsavgift ger du oss tillåtelse att debitera dig genom någon av de Betalningsmetoder som är kopplade till
ditt konto. Du ansvarar för alla eventuella obetalda belopp. Om en betalning inte kan genomföras på grund av passerat
giltighetsdatum, otillräckliga medel eller annat och du inte säger upp din mySewnet™ Library Medlem kan vi inaktivera
din åtkomst till Tjänsterna tills vi har genomfört en debitering med en giltig Betalningsmetod. För vissa
Betalningsmetoder kan utfärdaren debitera dig vissa avgifter, till exempel avgifter för utlandstransaktioner eller andra
avgifter avseende behandlingen av din Betalningsmetod. Fråga leverantören av din Betalningsmetod vad som gäller.
På vår webbplats kan du uppdatera dina Betalningsmetoder. Klicka på ”MIN PROFIL” och sedan på ”[
]”. Vi
kan också uppdatera dina Betalningsmetoder med information som tillhandahålls av betaltjänstleverantörerna. Efter
varje uppdatering ger du oss tillåtelse att fortsätta debitera dig genom aktuell(a) Betalningsmetod(er).
Du kan närsomhelst säga upp din mySewnet™ Library Medlem, och du har fortsatt tillgång till din mySewnet Library
Medlem tills betalperioden löper ut. Om du vill avsluta medlemskapet går du till vår webbplats och klickar på ”MIN
PROFIL” och därefter på ”[
]” och följer anvisningarna för uppsägning.
Om du säger upp medlemskapet avslutas din mySewnet™ Library Medlem automatiskt när innevarande betalperiod
löper ut. Du har dock fortsatt tillgång till ditt mySewnet™-konto om du inte avslutar det enligt punkt 6 nedan. Om du vill
se när ditt konto stängs kan du gå till vår webbplats och klicka på ”MIN PROFIL” och därefter på ”[
]”. Enligt punkt 6 nedan avslutas din mySewnet™ Library Medlem automatiskt om du stänger ditt mySewnet™-konto, och
du förlorar omedelbart åtkomsten till Tjänsterna.
Vi förbehåller oss rätten att ändra våra prenumerationsplaner eller justera priserna på vår tjänst eller komponenter i
dessa på det sätt och vid den tidpunkt vi själva bestämmer efter eget gottfinnande. Med undantag för vad som
uttryckligen anges på annan plats i dessa Användningsvillkor börjar eventuella ändringar av priser eller
prenumerationsplaner gälla efter att du har informerats om dessa.
Betalningar är inte återbetalningsbara och inga återbetalningar eller krediteringar görs för delvis utnyttjade perioder.
Efter uppsägning har du dock fortsatt tillgång till tjänsten tills innevarande betalperiod löper ut, om inte avslutandet av
ditt konto sker till följd av att ditt mySewnet™-konto har avslutats. Vi kan närsomhelst och av vilken anledning som helst
bevilja återbetalning, rabatter eller andra förmåner till vissa av eller alla våra medlemmar (”krediteringar”). Typen och
storleken på sådana krediteringar, liksom beslutet att bevilja dem, bestäms av oss efter eget gottfinnande. Att
kreditering görs i ett fall innebär inte att du har rätt till kreditering i liknande framtida situationer eller att vi är skyldiga
att göra krediteringar i framtiden, oavsett omständigheter.
C. Användning av geografiska uppgifter
SVP Worldwide och dess samarbetspartner och återförsäljare kan erbjuda vissa evenemang eller Tjänster som är
platsberoende. För att kunna tillhandahålla sådana funktioner eller Tjänster, där de är tillgängliga, måste SVP Worldwide
och dess samarbetspartner och återförsäljare samla in, använda, överföra, bearbeta och lagra vissa uppgifter, t.ex.
geografisk plats och information relaterad till ditt Konto samt eventuella produkter som är registrerade på detta, t.ex.
ditt mySewnet™-ID, produkt-ID och modelltyp.
Du kan närsomhelst dra tillbaka SVP Worldwides och dess samarbetspartners/återförsäljares tillåtelse att samla in,

använda, överföra, bearbeta och lagra plats- och Kontouppgifter genom att kontakta privacy@svpworldwide.com. SVP
Worldwide ska tillhandahålla Tjänsten med den kompetens och omsorg som rimligen kan förväntas, men varken SVP
Worldwide eller någon av dess leverantörer garanterar att platsdata eller andra uppgifter som genereras av Tjänsten är
tillgängliga, korrekta, fullständiga eller tillförlitliga, eller att de tillhandahålls i tid.
D. Betafunktioner
SVP Worldwide kan närsomhelst välja att erbjuda nya och/eller uppdaterade funktioner i Tjänsterna som syftar till att ge
SVP Worldwide feedback om de nya funktionernas kvalitet och användbarhet. Du förstår och samtycker till att ditt
deltagande i programmet är frivilligt och inte utgör ett juridiskt bindande partnerskap, företrädande eller
anställningsförhållande mellan dig och SVP Worldwide och att SVP Worldwide inte är skyldigt att tillhandahålla
Betafunktioner till dig. SVP Worldwide kan göra sådana Betafunktioner tillgängliga för programdeltagare genom
registrering online eller via Tjänsten. Du förstår och samtycker till att SVP Worldwide kan komma att samla in och
använda information från ditt Konto, dina enheter och eventuell kringutrustning för att registrera dig i ett program
och/eller avgöra om du har rätt att delta. Du förstår att du, när du har registrerat dig i ett program, kanske inte kan
återgå till den tidigare icke-betaversionen av en viss Betafunktion. Om en sådan återgång inte är möjlig kanske du inte
kan migrera tillbaka data som har skapats i Betafunktionen till den tidigare icke-betaversionen. Din användning av
Betafunktionerna och ditt deltagande i programmet regleras av detta Avtal och eventuella licensvillkor som medföljer
Betafunktionerna. Betafunktionerna tillhandahålls i befintligt skick och genom tillgängliga medel och kan innehålla fel
eller oriktigheter som kan orsaka haverier samt korrumpering eller förlust av data och/eller information på din enhet och
kringutrustning (inklusive, utan begränsning, servrar och datorer) som är ansluten till denna. SVP Worldwide uppmanar
dig att säkerhetskopiera alla data och all information på din enhet och eventuell kringutrustning innan du deltar i ett
program. Du är uttryckligen medveten om och samtycker till att all användning av Betafunktionerna sker på din egen
risk. Du tar alla risker och bär alla kostnader kopplade till ditt deltagande i ett program, inklusive, utan begränsning,
eventuella avgifter för internetåtkomst, kostnader för säkerhetskopiering, kostnader för användning av din enhet och
kringutrustning samt eventuella skador på utrustning, programvara, information eller data. SVP Worldwide erbjuder
eventuellt teknisk och/eller annan support för Betafunktionerna. Om support tillhandahålls sker det som tillägg till ditt
normala supportavtal för Tjänsten och är supporten är endast tillgänglig genom programmet. Du åtar dig att följa alla
eventuella supportregler eller -policyer som SVP Worldwide informerar dig om för tillhandahållandet av sådan support.
SVP Worldwide förbehåller sig rätten att närsomhelst och med eller utan varsel ändra programmets villkor eller policyer
(inklusive avsluta programmet) och kan närsomhelst avbryta ditt deltagande i programmet. SVP Worldwide har ingen
skyldighet att tillhandahålla en kommersiell version av Betafunktionerna, och om en sådan kommersiell version blir
tillgänglig kan den ha funktioner eller egenskaper som skiljer sig från betaversionens. Som en del av programmet ger SVP
Worldwide dig möjlighet att lämna kommentarer, förslag eller annan feedback beträffande din användning av
Betafunktionerna. Du samtycker till att SVP Worldwide, om inget annat gäller enligt separat skriftligt Avtal, har rätt att
använda eventuell feedback från dig i valfritt syfte.
E. Webbexklusivt mySewnet™-konto
Om du registrerar dig för Tjänsten med ett webbexklusivt Konto på produkter som inte bär något av SVP Worldwides
varumärken får du endast tillgång till en begränsad uppsättning funktioner i Tjänsten. Som villkor för att få tillgång till
Tjänsten via ett webbexklusivt Konto godkänner du alla relevanta villkor i detta Avtal, inklusive, utan begränsning, alla
krav för användning av Tjänsten, användningsbegränsningar, tillgänglighet, offentlig betaversion, garantifriskrivningar,
regler beträffande ditt Innehåll och agerande samt uppsägning. Villkor i det här Avtalet som avser funktioner som inte är
tillgängliga för webbexklusiva användare är inte tillämpliga på dig. Det handlar om exempelvis användning av
platsbaserade Tjänster och Betafunktioner. Du samtycker också till att SVP Worldwide, om du senare loggar in på ditt
webbexklusiva Konto från en SVP Worldwide-enhet, automatiskt får uppgradera ditt webbexklusiva Konto till ett
fullvärdigt mySewnet™-Konto och tillhandahålla alla tillgängliga funktioner i Tjänsten till dig. Om du väljer att logga in på
ditt webbexklusiva Konto från en SVP Worldwide-enhet och du senare uppgraderas till en fullversion av Tjänsten
godkänner du att alla villkor i det här Avtalet är tillämpliga på din användning av Tjänsten. Om du inte vill ha ett
fullvärdigt mySewnet™-Konto ska du inte logga in på ditt webbexklusiva Konto från en SVP Worldwide-enhet.
3. DIN ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
A. Ditt konto
Som registrerad användare av Tjänsten måste du skapa ett Konto. Uppge inte dina Konto-uppgifter för någon. Du är
ensamt ansvarig för ditt Kontos konfidentialitet och säkerhet samt för all aktivitet som äger rum på eller genom ditt
Konto, och du ska omedelbart informera SVP Worldwide om eventuella säkerhetsöverträdelser av ditt Konto. Du

accepterar också att Tjänsten är utformad och avsedd för personligt bruk på individuell basis och du får inte uppge dina
Konto- och/eller inloggningsuppgifter för någon annan. Förutsatt att vi har uppvisat den kompetens och omsorg som
rimligen kan förväntas är SVP Worldwide inte ansvarigt för eventuella förluster som uppstår till följd av obehörig
användning av ditt Konto på grund av att du inte följer dessa regler.
För att kunna använda Tjänsten måste autentisera ditt Konto genom att ange ditt mySewnet™-ID och lösenord. Du
förbinder dig att uppge korrekta och fullständiga uppgifter när du registrerar dig för Tjänsten (”Registreringsuppgifter”)
samt att uppdatera dina Registreringsuppgifter så att dessa är korrekta och fullständiga. Om du inte uppger korrekta,
aktuella och fullständiga Registreringsuppgifter kan ditt Konto inaktiveras och/eller avslutas. Du godkänner att SVP
Worldwide får spara och använda de Registreringsuppgifter du lämnar för administrering av ditt Konto.
B. Användning av andra produkter och tjänster från SVP Worldwide
Vissa komponenter eller funktioner i den Tjänst som tillhandahålls av SVP Worldwide och/eller dess dotterbolag, t.ex.
möjligheten att ladda ner produktuppdateringar, kan omfattas av särskilda användningsvillkor eller separata avtal. För
att få använda dessa komponenter eller funktioner i Tjänsten måste du läsa igenom och godkänna sådana separata avtal.
C. Ingen överlåtelse
Inget i detta Avtal ska tolkas som att någon rättighet, något ägande eller någon licens avseende ett mySewnet™-ID, en epostadress, ett domännamn eller liknande resurser som används av dig i samband med Tjänsten överförs till dig.
D. Ingen rätt att behålla Konto eller Innehåll
Du samtycker till att ditt Konto inte kan överföras och att alla rättigheter till ditt mySewnet™-ID eller Innehåll på ditt
Konto upphör när du avslutar eller slutar använda Kontot.
På begäran, eller om det inte har använts under lång tid, kan ditt Konto avslutas och allt Innehåll på Kontot raderas.
E. Ingen vidareförsäljning av Tjänsten
Du får inte reproducera, kopiera, duplicera, sälja, sälja vidare, ge tillgång till eller handla med Tjänsten (eller någon del
därav) i något syfte.
4. INNEHÅLL OCH DITT AGERANDE
A. Innehåll
Med ”Innehåll” avses all information som kan genereras eller upptäckas genom användning av Tjänsten, till exempel
datafiler, enhetsegenskaper, projekt, skriven text, programvara, grafik, broderier, bilder, sömmar, meddelanden och
annat liknande material. Ansvaret för allt Innehåll, oavsett om det har publicerats offentligt eller överförs privat via
Tjänsten, ligger hos den person som Innehållet härrör från. Det innebär att du, och inte SVP Worldwide, är ensamt
ansvarig för allt Innehåll som du laddar upp, laddar ner, publicerar, e-postar, överför, lagrar eller på annat sätt
tillgängliggör genom din användning av Tjänsten. Du förstår att du genom att använda Tjänsten kan påträffa Innehåll
som du finner stötande, oanständigt eller olämpligt och att du kan exponera andra för Innehåll som de finner olämpligt.
SVP Worldwide kontrollerar inte Innehåll som publiceras via Tjänsten och garanterar inte detta Innehålls riktighet eller
kvalitet. Du förstår och samtycker till att din användning av Tjänsten och eventuellt Innehåll sker på egen risk. Oaktat
ovanstående kan Tjänsten även ge dig tillgång till Subscription Library-innehåll enligt villkoren i punkt 2.A.3. Med
”medlemsinnehåll” avses sömfiler, brodérfiler eller projektfiler som SVP Worldwide genom eget ägande eller
licensrättigheter tillgängliggör för dig inom ramen för mySewnet™ Subscription Library-tjänsterna enligt gällande villkor.
SVP Worldwide har rätt att sälja eller underlicensiera sådana mönsterfiler till dig enligt villkoren i Prenumerationsavtalet
[infoga länk].
B. Ditt agerande
Du får inte använda Tjänsten för att
a. ladda upp, ladda ner, publicera, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra Innehåll som är olagligt,
trakasserande, hotfullt, skadligt, kränkande, nedsättande, ärekränkande, förolämpande, våldsamt, obscent, vulgärt,
hatfullt, rasistiskt eller etniskt stötande eller på annat sätt anstötligt, eller Innehåll som gör intrång i en annan persons
privatliv
b förfölja, trakassera, hota eller skada en annan person
c. om du är vuxen, fråga efter personuppgifter eller annan information från minderåriga personer (personer under 18
år eller av annan ålder vilken definieras som minderårig enligt lokal lagstiftning)

d. låtsas vara någon, eller något, som du inte är; du får inte utge dig för att vara en annan person (inklusive kända
personer) eller entitet, en annan mySewnet™-användare, en medarbetare på SVP Worldwide eller en kommunal/statlig
befattningshavare eller på annat sätt förvränga din relation till en person eller entitet (SVP Worldwide förbehåller sig
rätten att avvisa eller blockera eventuella mySewnet™-ID eller e-postadresser vilka kan betraktas som felaktiga
framställningar av din identitet eller missbruk av en annan persons namn eller identitet)
e. ägna dig åt upphovsrättsintrång eller andra överträdelser av immateriella rättigheter (inklusive uppladdning av
innehåll som du inte har rätt att ladda upp) eller yppa affärshemligheter eller konfidentiell information i strid mot
sekretess- eller anställningsavtal
f. lägga upp, skicka, överföra eller på annat sätt tillgängliggöra oönskade eller icke-auktoriserade e-postmeddelanden,
annonser, reklamutskick, skräppost, spam eller kedjebrev, inklusive, utan begränsning, kommersiella massutskick
innehållande reklam eller information
g. förvanska TCP-IP-paketet i en adressinformationsfil eller någon annan del av adressinformationen i ett epostmeddelande eller inlägg i en nyhetsgrupp, eller på annat sätt lägga in uppgifter i en adressinformationsfil som syftar
till att vilseleda mottagarna i fråga om var Innehållet som överförs via Tjänsten härrör från (”spoofing”)
h. ladda upp, publicera, e-posta, överföra, lagra eller på annat sätt tillgängliggöra material som innehåller virus eller
annan kod eller andra filer eller program som är avsedda att skada, förhindra eller begränsa Tjänstens (eller någon av
dess delars) eller en annan program- eller maskinvaras funktion
i. störa eller orsaka avbrott i Tjänsten (t.ex. skaffa tillgång till Tjänsten genom automatiserade hjälpmedel som skript)
eller servrar eller nätverk anslutna till Tjänsten, eller bryta mot policyer, krav eller bestämmelser för nätverk som är
anslutna till Tjänsten (inklusive obehörig åtkomst till, användning av eller övervakning av data eller trafik i dessa)
j. planera eller delta i olagliga aktiviteter och/eller
k. samla in och lagra personuppgifter om andra användare av Tjänsten för användning i samband med någon av
ovanstående förbjudna aktiviteter.
C. Borttagning av Innehåll
SVP Worldwide ansvarar inte på något sätt för Innehåll som tillhandahålls av andra och har ingen skyldighet att
förhandsgranska sådant Innehåll. SVP Worldwide förbehåller sig dock rätten att vid vilken tidpunkt som helst avgöra
huruvida Innehåll är lämpligt och överensstämmer med det här Avtalet och kan närsomhelst, efter eget gottfinnande
och utan föregående meddelande, förhandsgranska, flytta, avvisa, ändra och/eller ta bort Innehåll om det anses stå i
strid mot det här Avtalet eller på annat sätt vara olämpligt.
D. Säkerhetskopiera ditt Innehåll
Det är ditt ansvar att, till din egen dator eller en annan enhet, säkerhetskopiera alla viktiga dokument och bilder och allt
viktigt Subscription Library-innehåll eller annat Innehåll som du lagrar via eller kommer åt via Tjänsten. SVP Worldwide
ska tillhandahålla Tjänsten med den kompetens och omsorg som rimligen kan förväntas. SVP Worldwide garanterar dock
inte att allt Subscription Library-innehåll eller Innehåll som du lagrar eller kommer åt via Tjänsten inte kan utsättas för
oavsiktlig skada, korruption eller förlust.
E. Åtkomst till ditt Konto och Innehåll
SVP Worldwide förbehåller sig rätten att vidta de åtgärder SVP Worldwide anser är rimligen nödvändiga eller lämpliga
för att tillse och/eller kontrollera efterlevnaden av det här Avtalet. SVP Worldwide har rätt att, utan några skyldigheter
gentemot dig, komma åt, använda, spara och/eller vidarebefordra dina Kontouppgifter och ditt Innehåll till
brottsbekämpande myndigheter, myndighetstjänstemän och/eller tredje part enligt vad SVP Worldwide anser är
rimligen nödvändigt eller lämpligt, om de har lagstadgad skyldighet att göra det eller om SVP Worldwide har goda skäl
att tro att sådan åtkomst, användning, vidarebefordran eller rimligen krävs
a. enligt en rättslig process eller ett domstolsbeslut
b. för tillämpningen av det här Avtalet, inklusive utredning av eventuella brott mot det
c. för upptäckt, förebyggande och annan hantering av bedrägerier eller säkerhetsproblem/tekniska problem, eller
d. för att SVP Worldwides, dess användares, tredje parts eller allmänhetens rättigheter, egendom eller säkerhet ska
skyddas på det sätt som krävs eller tillåts enligt lag.
F. Överträdelser av Avtalet
Om du vid användning av Tjänsten påträffar Innehåll som du anser är olämpligt eller på annat sätt står i strid med det
här Avtalet kan du rapportera det genom att skicka ett e-postmeddelande till SVP Worldwide på
report@mysewnet.com.

G. Innehåll som skickas eller tillgängliggörs av dig via Tjänsten
1. Licens från dig Med undantag för material som vi licensierar eller säljer till dig via mySewnet™ Subscription Library
gör SVP Worldwide inget ägandeanspråk på material och/eller Innehåll som du skickar eller gör tillgängligt via Tjänsten.
Genom att skicka eller lägga upp sådant Innehåll i delar av Tjänsten som är tillgängliga för allmänheten eller andra
användare som du kommer överens om att dela sådant Innehåll med ger du SVP Worldwide en global, royaltyfri och
icke-exklusiv rätt att använda, distribuera, reproducera, modifiera, anpassa, publicera, översätta, offentligt framföra och
offentligt visa upp sådant Innehåll i Tjänsten i det syfte för vilket Innehållet skickades eller tillgängliggjordes, utan
ersättning till eller skyldigheter gentemot dig. Du ansvarar ensamt för allt Innehåll som du skickar eller publicerar och
detta Innehåll får inte göra intrång i eller strida mot andra parters rättigheter eller bryta mot några lagar, bidra till eller
uppmuntra till intrång eller annan olaglig verksamhet eller på annat sätt vara obscent, olämpligt eller oanständigt.
Genom att skicka eller lägga upp sådant Innehåll i delar av Tjänsten som är tillgängliga för allmänheten eller andra
användare uppger du att du är ägare av materialet och/eller har alla rättigheter, licenser och befogenheter som krävs för
att få distribuera det.
2. Ändring av Innehåll För att kunna tillhandahålla Tjänsten och göra ditt Innehåll tillgängligt däri kan SVP Worldwide
komma att överföra ditt Innehåll via olika offentliga nätverk, i olika medier, och modifiera eller ändra ditt Innehåll så att
det uppfyller de tekniska kraven för anslutna nätverk eller enheter eller datorer. Licensen enligt detta Avtal ger SVP
Worldwide rätt att vidta sådana åtgärder.
3. Varumärkesinformation SVP Worldwide, SVP Worldwide-logotypen, SINGER®, HUSQVARNA VIKING®, PFAFF®,
INSPIRA®, mySewnet™, mySewnet™-logotypen och andra varumärken, service mark och logotyper samt annan grafik
tillhörande SVP Worldwide som används i samband med Tjänsten är varumärken som ägs eller licensieras av KSIN
Luxembourg II S.a.r.l. och dess dotterbolag. Andra varumärken, service mark och logotyper och annan grafik som
används i samband med Tjänsten kan vara varumärken tillhörande respektive ägare. Du ges ingen rätt eller licens med
avseende på ovan nämnda varumärken och får inte ta bort, dölja eller ändra information om äganderätt (inklusive
varumärkes- och upphovsrättsinformation) som kan vara inlagd i eller ingå i Tjänsten.
5. PROGRAMVARA
A. SVP Worldwides äganderätt SVP Worldwide och/eller dess licensgivare innehar alla juridiska rättigheter, äganderätter
och ägarintressen i och till Tjänsten, inklusive men ej begränsat till Subscription Library-innehåll, grafik,
användargränssnitt, skript och programvara som används för implementering av Tjänsten, samt all programvara som
tillhandahålls till dig som en del av och/eller i samband med Tjänsten (”Programvaran”), inklusive alla immateriella
rättigheter denna innehåller, oavsett om de är registrerade eller inte, och oavsett var de finns. Tjänsten (inklusive
Programvaran och andra delar av den) innehåller skyddad och konfidentiell information som omfattas av lagstiftning om
immateriella rättigheter och andra lagar, bland annat upphovsrätt. Du får inte använda sådan skyddad information eller
sådant material på något annat sätt än för användning av Tjänsten i enlighet med det här Avtalet. Ingen del av Tjänsten
får reproduceras i någon form eller på något sätt, med undantag för vad som uttryckligen tillåts i de här villkoren.
B. Licens från SVP Worldwide
Användning av programvaran eller någon del av Tjänsten, undantaget användning av Tjänsten såsom är tillåtet enligt det
här Avtalet, är strängt förbjuden och innebär intrång i andras immateriella rättigheter och kan leda till att du tilldöms
civil- eller straffrättsliga påföljder, t.ex. skadestånd för upphovsrättsbrott.
C. Uppdateringar SVP Worldwide kan närsomhelst uppdatera den Programvara som används av Tjänsten. För att du ska
kunna fortsätta använda Tjänsten kan sådana uppdateringar laddas ner och installeras automatiskt på din enhet eller
dator. Uppdateringarna kan innehålla buggfixar, funktionsförbättringar eller andra förbättringar, eller helt nya versioner
av Programvaran.
6. UPPSÄGNING
A. Uppsägning av dig
Du kan närsomhelst avsluta ditt Konto och/eller sluta använda Tjänsten. Om du vill avsluta ditt Konto går du till vår
webbplats och klickar på ”MIN PROFIL” och därefter på ”KONTOINSTÄLLNINGAR”. Klicka sedan på länken ”radera
Konto”. Du kan också kontakta antingen privacy@svpworlwide.com eller SVP:s Kundtjänst. Om du har köpt en
mySewnet™ Library Medlem och därefter avslutar ditt Konto avslutas din mySewnet™ Library Medlem automatiskt enligt
punkt 2.B.iii ovan.

B. Uppsägning av SVP Worldwide
Under vissa omständigheter kan SVP Worldwide, närsomhelst och utan föregående meddelande, avsluta eller inaktivera
hela eller en del av ditt Konto och/eller din åtkomst till Tjänsten med omedelbar verkan. Sådan uppsägning kan t.ex. ske
av följande orsaker:
a. Överträdelser av det här Avtalet eller andra policyer eller riktlinjer som det här Avtalet hänvisar till och/eller som
återfinns i Tjänsten
b. En begäran från dig om att ditt Konto ska stängas eller avslutas
c. Begäran och/eller beslut från brottsbekämpande myndighet, domstol eller annan myndighet
d. Om tillhandahållande av Tjänsten till dig är eller kan bli olagligt
e. Oförutsedda tekniska eller säkerhetsmässiga svårigheter eller problem
f. Att du gör dig skyldig till bedrägeri eller annat olagligt agerande
g. Att du inte betalar avgifter som du är skyldig att betala med avseende på Tjänsten Sådan uppsägning eller
inaktivering görs av SVP Worldwide efter eget gottfinnande och SVP Worldwide har inget ansvar gentemot dig eller
tredje part för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådan uppsägning eller inaktivering av ditt Konto och/eller
åtkomst till Tjänsten.
SVP Worldwide kan också avsluta ditt Konto efter föregående meddelande via e-post till den adress som är kopplad till
ditt Konto om
h. ditt Konto har varit inaktivt i ett (1) år eller
i. Tjänsten eller en del därav upphör generellt eller genomgår betydande förändringar. Sådan uppsägning eller
inaktivering görs av SVP Worldwide efter eget gottfinnande och SVP Worldwide har inget ansvar gentemot dig eller
tredje part för eventuella skador som kan uppstå till följd av sådan uppsägning eller inaktivering av ditt Konto och/eller
åtkomst till Tjänsten.
C. Konsekvenser vid uppsägning
När ditt Konto avslutas förlorar du all tillgång till Tjänsten och alla delar därav, bland annat ditt Konto, mySewnet™-ID,
mySewnet™ Library Medlem-innehåll och Innehåll. Efter en tid raderar SVP Worldwide dessutom information och data
som lagras i eller som en del av ditt/dina Konto(n). Eventuella enskilda komponenter av Tjänsten som du har använt
enligt särskilda licensavtal avslutas också i enlighet med dessa avtal.
7. LÄNKAR OCH ANNAT TREDJEPARTSMATERIAL
Visst Innehåll eller Subscription Library-innehåll eller vissa komponenter eller funktioner i Tjänsten kan inbegripa
material från tredje part och/eller länkar till andra webbplatser och resurser eller annat Innehåll. Eftersom SVP
Worldwide inte kan styra över sådana webbplatser och/eller sådant material från tredje part ansvarar SVP Worldwide
inte för dessa webbplatsers eller resursers tillgänglighet och garanterar inte webbplatsernas eller resursernas riktighet
och kan på inget sätt hållas ansvarigt för något Innehåll eller Subscription Library-innehåll, någon annonsering, några
produkter eller något material som finns på eller görs tillgängligt via sådana webbplatser eller resurser. SVP Worldwide
ansvarar inte heller för eventuella skador som du drabbas av eller anser dig ha drabbats av, varken direkta eller indirekta,
till följd av att du använder och/eller förlitar dig på sådant Innehåll eller Subscription Library-innehåll, sådan
annonsering, sådana produkter eller sådant material som finns på eller görs tillgängligt via sådana webbplatser eller
resurser.
8. INGA GARANTIER
I vissa lagstiftningsområden är det inte tillåtet att upphäva vissa garantier. I den mån sådana upphävanden är
uttryckligen förbjudna enligt tillämplig lag kan det hända att vissa av undantagen nedan inte gäller dig.
SVP Worldwide ska tillhandahålla Tjänsten med den kompetens och omsorg som rimligen kan förväntas. Följande
friskrivningar gäller denna uttryckliga garanti.
SVP Worldwide garanterar inte att din användning av Tjänsten kommer att vara obruten eller felfri, och du samtycker till
att SVP Worldwide närsomhelst kan avbryta Tjänsten på obestämd tid eller avsluta Tjänsten i enlighet med villkoren i
det här Avtalet.
Du förstår och samtycker uttryckligen till att Tjänsten tillhandahålls i befintligt skick och i den mån den är tillgänglig. SVP
Worldwide och dess närstående bolag, dotterbolag, styrelseledamöter, chefer, medarbetare, ombud, samarbetspartner,
underleverantörer och licensgivare friskriver sig uttryckligen från alla garantier med avseende på Tjänsten, Innehåll och

Subscription Library-innehåll, såväl uttryckliga som underförstådda, inklusive men ej begränsat till underförstådda
garantier om säljbarhet, lämplighet för ett visst syfte och icke-intrång. I synnerhet garanterar SVP Worldwide och dess
närstående bolag, dotterbolag, styrelseledamöter, chefer, medarbetare, ombud, samarbetspartner, underleverantörer
och licensgivare inte att
a. Tjänsten uppfyller dina krav
b. din användning av Tjänsten är tidsmässigt korrekt, oavbruten, säker eller felfri
c. information som du erhåller genom Tjänsten är korrekt eller tillförlitlig
d. eventuella defekter eller fel i den programvara som tillhandahålls till dig som en del av Tjänsten kommer att
åtgärdas.
SVP Worldwide garanterar inte att Tjänsten inte leder till förluster, korruption, attacker, virus, störningar, hackning eller
andra säkerhetsintrång, och SVP Worldwide friskriver sig från allt ansvar med avseende därpå.
Allt material som laddas ner eller på annat sätt erhålls genom användning av Tjänsten hämtas och nyttjas efter eget
omdöme och på egen risk och du är ensamt ansvarig för eventuella skador på din enhet eller dator eller dataförluster till
följd av nedladdning av sådant material. Du är också medveten om att Tjänsten inte är avsedd eller lämplig att användas
i situationer eller miljöer där fel eller tidsfördröjningar i, eller fel eller oriktigheter i, Innehållet, Subscription Libraryinnehåll, data eller information som tillhandahålls genom Tjänsten kan leda till dödsfall, personskador eller allvarliga
egendoms- eller miljöskador.
9. ANSVARSBEGRÄNSNING
I vissa lagstiftningsområden kan Tjänsteleverantörers ansvar inte upphävas eller begränsas. I den mån sådana
upphävanden eller begränsningar är specifikt förbjudna enligt tillämplig lag kan det hända att vissa av undantagen eller
begränsningarna nedan inte gäller dig.
SVP Worldwide ska tillhandahålla Tjänsten med den kompetens och omsorg som rimligen kan förväntas. Följande
begränsningar gäller inte förluster som beror på
a) att SVP Worldwides inte uppvisar den kompetens och omsorg som rimligen kan förväntas
b) grov försummelse, avsiktlig vanskötsel eller bedrägeri från SVP Worldwides sida
c) dödsfall eller personskada.
SVP Worldwide och dess närstående bolag, dotterbolag, styrelseledamöter, chefer, medarbetare, ombud,
samarbetspartner, underleverantörer och licensgivare har inget ansvar gentemot dig för några direkta, indirekta eller
oavsiktliga skador eller något skadestånd, exempelvis skadestånd för förlorade intäkter, goodwill, användning, data,
kostnader eller anskaffning av ersättningsvaror eller -tjänster, eller andra immateriella förluster (även om SVP
Worldwide har informerats om risken för sådana skador) som uppstår till följd av: i) användning eller oförmåga att
använda Tjänsten; ii) ändringar av Tjänsten eller ett tillfälligt eller permanent avbrott i Tjänsten eller någon del därav; iii)
otillåten tillgång till eller modifiering av dina överföringar eller data; iv) att dina överföringar eller data raderas,
korrumperas eller inte kan lagras och/eller skickas eller tas emot i eller genom Tjänsten; v) tredje parts påståenden eller
agerande i Tjänsten och vi) andra omständigheter relaterade till Tjänsten.
10. ERSÄTTNINGSANSVAR
Du ska försvara, ersätta och hålla SVP Worldwide, dess närstående bolag, dotterbolag, styrelseledamöter, chefer,
medarbetare, ombud, samarbetspartner, underleverantörer och licensgivare skadeslösa med avseende på alla anspråk
eller krav, inklusive rimliga advokatarvoden, som framförs av tredje part och som avser eller uppstår i samband med
a. Innehåll som du skickar, lägger upp, överför eller på annat sätt tillgängliggör via Tjänsten
b. din användning av Tjänsten
c. att du bryter mot det här Avtalet
d. åtgärder som SVP Worldwide vidtar som en del av sin utredning av misstänkta brott mot det här Avtalet eller till följd
av att brott mot det här Avtalet upptäcks eller konstateras, eller
e. att du gör intrång på andra rättigheter.
Detta innebär att du inte kan stämma SVP Worldwide, dess närstående bolag, dotterbolag, styrelseledamöter, chefer,
medarbetare, ombud, samarbetspartner, underleverantörer eller licensgivare på grund av dessas beslut att ta bort eller
vägra behandla information eller Innehåll, varna dig, inaktivera eller avsluta din åtkomst till Tjänsten eller vidta någon
annan åtgärd under utredningen av en misstänkt överträdelse eller till följd av att SVP Worldwide konstaterar att ett

brott mot det här Avtalet har skett. Denna friskrivnings- och ersättningsbestämmelse gäller alla överträdelser som
beskrivs eller avses i det här Avtalet. Denna skyldighet fortsätter att gälla efter att det här Avtalet har sagts upp eller löpt
ut och/eller din användning av Tjänsten har upphört. Du ansvarar för all användning av Tjänsten genom ditt Konto och
för att det här Avtalet tillämpas på all användning av ditt Konto. Du åtar dig att följa det här Avtalet samt att försvara,
ersätta och hålla SVP Worldwide skadeslöst med avseende på alla anspråk och krav som uppstår till följd av
användningen av ditt Konto, oavsett om användningen uttryckligen har godkänts av dig eller inte.
11. ALLMÄNT
A. Meddelanden
SVP Worldwide kan skicka meddelanden till dig som rör Tjänsten, till exempel vid ändringar av det här Avtalet, via e-post
till den adress som är kopplad till ditt mySewnet™-Konto (och/eller en alternativ e-postadress kopplad till ditt Konto, om
en sådan har angetts), via vanlig post eller genom inlägg på vår webbplats och/eller i Tjänsten.
B. Tillämplig lag
Med undantag för vad som uttryckligen anges i följande punkt ska det här Avtalet och relationen mellan dig och SVP
Worldwide regleras enligt delstaten Tennessees lagstiftning, undantaget bestämmelser som strider mot varandra. Du
och SVP Worldwide ska erkänna domstolarna i Rutherford County, Tennesse, USA, som behöriga domstolar för lösning
av eventuella tvister eller anspråk som uppstår i samband med det här Avtalet.
C. Hela Avtalet
Det här Avtalet utgör hela Avtalet mellan dig och SVP Worldwide, reglerar din användning av Tjänsten och ersätter fullt
ut alla eventuella tidigare Avtal mellan dig och SVP Worldwide med avseende på Tjänsten. Du kan även omfattas av
andra avtal och villkor som gäller när du använder anslutna Tjänster, mySewnet™ Subscription Library-tjänster,
Subscription Library-innehåll, tredjepartsinnehåll eller tredjepartsprogram. Om någon del av detta Avtal konstateras vara
ogiltig eller inte tillämpbar ska den delen tolkas på ett sätt som är förenligt med tillämplig lag och på ett sätt som så långt
möjligt avspeglar parternas ursprungliga intentioner, och resterande delar ska fortsätta att gälla utan inskränkning. Det
faktum att SVP Worldwide inte utövar eller tillämpar en rättighet eller bestämmelse i det här Avtalet innebär inte att
denna rättighet eller bestämmelse upphör att gälla. Med undantag för vad som uttryckligen anges i det här Avtalet ska
det inte finnas några tredjepartsrättighetsinnehavare under det här Avtalet.
D. Med ”SVP Worldwide” avses i detta dokument
SVP Sewing Brands LLC, med säte på 1714 Heil Quaker Blvd. LaVergne. TN 37086, USA, och dess dotterbolag.
www.svpworldwide.com

