
Skriv ut och fyll i. Scanna till linus@triloappar.se så sätter vi igång ert konto!

Organisation & Org nr:

Kontaktperson:

Prenumeration
Produkt 3 mån Totalt 12 mån Totalt Totalt

Lärarkonto, upp till 50 elever 199 kr/mån 597kr 149 kr/mån 1 788 kr

Skolkonto, upp till 150 elever 399 kr/mån 1 197kr 299 kr/mån 3 588 kr

Skolkonto, upp till 300 elever 489 kr/mån 1 467kr 399 kr/mån 4 788 kr

Skolkonto, upp till 500 elever 699 kr/mån 2 097kr 599 kr/mån 7 188 kr

Ja, vi önskar pausa abonnemanget 15 juni-15 augusti
Ja, vi önskar boka 15 minuters telefon-uppstart: (gratis)

Ja, vi önskar 30 minuters video-uppstart: 350kr

Avtalet förlängs automatiskt enligt avtalslängd. Avtalet kan sägas upp senast en månad innan
nästa prenumerationsår påbörjas. Erbjudande gäller tom. 30 juni 2021. Se bifogad villkorsbilaga.
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 VILLKOR FÖR ONLINETJÄNSTEN ACTIVE QUIZ 

 

1. Avtalet och parterna 
 
1.2 Tjänsten och villkoren 
 
Trilo Interactive AB (”Trilo”) tillhandahåller onlinetjänsten Active Quiz 
(“Tjänsten”) är en digital tipspromenad där personer (“Användare”) i en app 
(“Applikationen”) kan skriva in ett quizrums-ID och genomföra quiz där frågor 
låses upp genom rörelse. Privatpersoner och organisationer (“Kunden”) kan 
själva skapa quiz och följa statistik på deltagande genom Active Quiz Create 
(“Webbplatsen”) under en avgränsad avtals- och prenumerationstid. Dessa 
villkor reglerar Trilos tillhandahållande och Kundens mottagande och 
användning av Tjänsten samt övriga avtalsvillkor mellan Trilo och Kunden med 
anledning härav. Tjänsten tillhandahålls för användning av Kunden i webbläsare 
via Webbplatsen samt genom Applikationen på mobil enhet. 
 

1.2 Avtalet 
 
Vid köp av abonnemang blir Kunden bunden av dessa villkor genom att aktivt 
klicka i en dialogruta på Webbplatsen, alternativt underteckna fysiskt avtal, som 
hänvisar till dessa villkor. 
 

Den person som godkänner avtalet garanterar att denne har rätt att ingå ett 
avtal för Kundens räkning. 
 

Kunden kan även bli bunden av dessa villkor genom att acceptera en särskilt 
upprättad offert och därigenom ingå avtal med Trilo. 
 

Genom godkännande av dessa villkor accepterar Kunden att bli bunden av 
villkoren för samtliga eventuella tilläggsköp som Kunden gör via Trilos 
beställningsformulär på Webbplatsen. 
 

1.3 Ändring av avtalsvillkoren 
 
Trilo äger när som helst rätten att ändra dessa villkor. Ändringen gäller från och 
med Kundens och Användarens godkännande dock senast från och med 
nästkommande månad. 
 
Ändring av priset för Tjänsten samt villkor meddelas Kunden till den 
e-postadress Kunden anmält till Trilo i samband med skapande av Kundens 
konto på Webbplatsen. 
 
2. Användningen av tjänsten 
 
2.1 Rätten till användande 
 
Kunden äger rätt att använda Tjänsten så länge avtalet är i kraft enligt punkten 
6. 
 
2.2 Antal användare 
 
I de fall Trilo och Kunden valt att begränsa antalet användare, utifrån gällande 
prislista vid tidpunkten för avtalets ingående, framgår begränsningens 
omfattning i respektive offert och/eller köpeavtal.  
 

Om inte något annat avtalas mellan Trilo och Kunden får Kundens  
samtliga personal tillgång till Tjänsten genom inloggning med Kundens 
inloggningsuppgifter.  
 
2.3 Tjänstens tillhandahållande och inloggningsuppgifter 
 
Information om på vilket tekniskt sätt Tjänsten tillhandahålls och hur Kunden 
skall gå tillväga för att få tillgång till den lämnas på Webbplatsen. 
 
Kunden ges tillgång till Tjänsten genom kundspecifika inloggningsuppgifter. 
Dessa uppgifter raderas från mailkorgen direkt efter utskick i enighet med GDPR. 
Kundens inloggningsuppgifter får inte utlämnas till utnyttjande av annan än 
Kunden själv. 
 
Kunden förbinder sig att förvara och hantera de erhållna inloggningsuppgifterna 

så att obehörigt utnyttjande förhindras. Kunden ansvarar för att de personer 
som får tillgång till Kundens inloggningsuppgifter följer vad som anges i detta 
avtal. 
 
2.4 Immateriella rättigheter 
 
Kunden ges en rätt att under avtalets giltighetstid tillgängliggöra i Tjänsten 
ingående Quizrums-ID för Användaren på valfritt sätt. 
 
I de fall Kunden beställt  tillgång till upphovsrättsligt skyddade och förskapade 
quiz av Trilo får dessa inte spridas vidare till tredje part utanför Tjänsten. 
Kunden får inte genom någon form av ljud-, bild-, eller dataupptagning spela in 
eller spara Tjänstens innehåll, t.ex. på Kundens hårddisk eller annat 
lagringsutrymme. Undantag gäller de av kunden egenskapade textfrågor och 
tillhörande media. 
 

Kunden ansvarar för att det material som läggs in i Tjänsten på Webbplatsen inte 
strider mot svensk lagstiftning gällande bland annat upphovsrätt, till exempel 
upphovsrättsskyddade bilder. 
  
2.5 Ingen överlåtelse 
 
Abonnemanget innefattar ingen överlåtelse av någon immateriell rätt.  
 
2.6 Överlåtelse eller upplåtelse till tredje man 
 
Kunden äger inte rätt att överlåta detta avtal eller vidareupplåta någon 
nyttjanderätt till Tjänsten eller delar därav till tredje man utöver vad som 
framgår av detta avtal. 
 
2.7 Stängning av Tjänsten 
 
Trilo skall äga rätt att övervaka Tjänstens användning. I händelse av uppenbart 
överskridande av villkoren i denna punkt 2 eller annat missbruk äger Trilo rätt 
att stänga Kundens tillgång till Tjänsten och Kundens användaridentifikation. I 
sådant fall äger Kunden inte rätt till återbetalning av erlagd betalning för 
perioden i fråga. Vid stängning av Tjänsten upphör avtalet i enlighet med vad 
som anges i punkten 6.2.2 nedan. 
 

3. Trilos ansvar 
 
3.1 Avbrott i tillhandahållandet 
 

Trilo strävar efter att Tjänsten ska finnas tillgänglig och fungera i så stor 
utsträckning som möjligt, men pga eventuella uppdateringar och 
underhållsarbete så äger Trilo rätten att temporärt avbryta tillhandahållandet av 
Tjänsten utan att på förhand lämna meddelande därom, om sådant avbrott 
enligt Trilos bedömning erfordras för tekniska förändringar, serverunderhåll, 
programförändringar, för förnyelse av Tjänsten eller dess innehåll eller av annan 
liknande orsak. Planerade driftstopp meddelas Kunden så långt i förväg som 
möjligt. 
 

Kunden är även införstådd med att Trilo inte kan påverka distributionen över 
Internet och därför inte heller kan ansvara för distributionens funktionssäkerhet 
eller för andra avbrott som beror på Kundens Internetuppkoppling eller dylika 
förhållanden. Kunden äger inte rätt till återbetalning av erlagd avgift utom för 
det fall tillgängligheten till Tjänsten varit väsentligt inskränkt under lång tid och 
detta orsakats av Trilo genom vårdslöshet. 
 

För support med Tjänsten hänsvisas Kunden och Användaren först och främst till 
FAQ på hemsidan sedan info@triloappar.se eller telefonnummer 0520-402233. 
 
3.2 Tjänstens funktion och innehåll 
 
Trilo strävar efter att utveckla Tjänsten på ett så högklassigt sätt som möjligt, 
men garanterar inte Tjänstens funktionssäkerhet. Trilo ansvarar inte för att 
Tjänsten kan användas eller användas med full funktionalitet tillsammans med 
varje form av hård- eller mjukvara som förekommer och förekommit på 
marknaden. 
 
Trilo, Trilos anställda och av Trilo anlitade uppdragstagare ansvarar inte för 
riktigheten av innehållet i de quiz som tillhandahålls genom Tjänsten och inte 
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heller för annan information eller tjänst som tillhandahålls av tredje man och 
som sammanhänger med Tjänsten. Tillgängliggjorda quiz är avsedda att i första 
hand utgöra underlag för underhållning och fysisk aktivering, och innehållet i 
frågor och svar har inte förhandsgranskats eller faktagranskats av Trilo och kan 
därmed inte garanteras utgöra kvalitetssäkrat pedagogiskt utbildningsmaterial, 
även om Tjänsten används till detta ändamål. 
 
Trilo uppmanar Kunden att kontakta Trilo om Kunden anser att quiz innehåll är 
otillbörligt, föråldrat eller på något sätt är i behov av uppdatering. 
 
3.3 Ansvarsbegränsning 
 
Trilo, Trilos anställda eller Trilos uppdragstagare ansvarar inte för skada som må 
orsakas av Tjänsten, uteblivet eller felaktigt tillhandahållande av Tjänsten eller 
att Tjänsten inte kunnat användas för visst ändamål, även om detta skulle ha 
varit känt för Trilo. Särskilt friskriver sig Trilo från ansvar för indirekt förlust 
inklusive förlust av data, förlorad vinst eller inkomst, följdskador samt anspråk 
från tredje man. Skulle rätt till ersättning i visst fall uppkomma, är Trilos 
sammanlagda ansvar för nedsättning av köpeskillingen och skadestånd alltid 
begränsat till ett belopp motsvarande det pris Kunden erlagt för Tjänsten. 
 

4. Kundens ansvar 
 
4.1 Ansvar för eget utnyttjande 
 
Kunden ansvarar för skada som må orsakas Trilo eller andra Kunder och 
Användare av Trilos tjänster på grund av annan användning av Tjänsten än den 
avsedda. Det åvilar Kunden att hålla Trilo informerad om ändringar i fråga om 
via vilken e-postadress Trilo kan meddela sig med Kunden. Om inte annat anges 
av Kunden skall den e-postadress som Kunden angivit vid beställning av 
Tjänsten anses utgöra Kundens e-postadress. 
 
4.2 Kundens ansvar för annan 
 
Har Kundens användaridentitet utnyttjats av annan svarar Kunden även för 
sådan skada som må ha orsakats av denne. Har Kunden överlämnat erhållen 
användaridentifikation till annan svarar Kunden även för den ekonomiska skada 
Trilo lider av annans obehöriga utnyttjande av Kundens identifikation. Härvid 
skall Trilo alltid i vart fall vara berättigat att erhålla ersättning motsvarande det 
pris som skulle ha utgått för ett abonnemang motsvarande det som Kunden har. 
 

5. Pris och betalning 
 
5.1 Pris och betalningsvillkor m.m. 
 
Till Kunden offererat pris och betalningsvillkor ska gälla.  
Om inte annat väljs på Webbplatsen vid beställning löper abonnemanget under 
ett (1) år. Sägs abonnemanget inte upp senast tre månader innan 
abonnemangsårets utgång med tillämpning av punkten 6.2.1 förlängs 
abonnemanget med ett (1) år i taget. 
 
Om pris- och villkorsändring, se punkten 1.3 ovan. 
 
5.2 Betalning 
 
Betalning sker mot faktura i enlighet med vad som offererats kunden (betalning 
per månad, kvartal eller år). Vid utgången av en period utställs ny faktura för 
påföljande period så länge avtalet gäller. 
 

Fakturan ställs ut med 30 dagars betaltid. Vid utebliven betalning tillkommer 
dröjsmålsränta enligt Räntelagen.  
 

6. Avtalstid och avtalets upphörande 
 
6.1 Avtalstid 
 
Avtalet gäller från och med den dag Trilo skickat Kunden inloggningsuppgifter 
till Tjänsten efter att ha mottagit Kundens beställning (och i de fall där Trilo så 
önskar även betalning) och därefter tillsvidare till och med den dag avtalet 
upphör enligt punkten 6.2.  
 
 

6.2 Avtalets upphörande 
 
6.2.1 Kundens uppsägning 
 
Kundens uppsägning av abonnemang skall ske inom minst tre månader innan 
utgången av tillämplig abonnemangsperiod, antingen skriftligen eller, för det fall 
sådan möjlighet erbjuds, via Webbplatsen. 
Trilo strävar alltid efter att ha nöjda kunder. Om Kunden inte skulle vara nöjd 
med Tjänsten får Kunden därför även säga upp abonnemanget inom trettio 
dagar från avtalstidens början, d v s från den första abonnemangsperioden 
enligt punkt 6.1 ovan. Vid sådan uppsägning kommer Trilo att återbetala den 
betalning som Kunden har gjort avseende det uppsagda abonnemanget. 
 
6.2.2 Trilos uppsägning 
 
För det fall Trilo inte erhållit betalning av abonnemang som betalas mot faktura 
fem (5) dagar efter fakturans förfallodatum äger Trilo rätt att med omedelbar 
verkan stänga av Kunden från Tjänsten. Trilo får därefter säga upp avtalet till 
omedelbart upphörande för det fall Kunden inte efter betalningspåminnelse 
erlagt betalning inom den i betalningspåminnelsen angivna tidsfristen. Om Trilo 
stänger Tjänsten för Kundens nyttjande enligt punkten 2.7 upphör avtalet 
omedelbart. 
 
Trilo äger vidare rätt att säga upp Tjänsten, genom meddelande till den 
e-postadress som Kunden senast anmält till Trilo, av annat skäl än det som 
anges i punkten 2.7, varvid avtalet upphör vid utgången av den sista månaden av 
den abonnemangsperiod som Kunden betalat för enligt punkten 5.1. 
 

7. Force majeure 
 
Trilo ansvarar inte för olägenhet, skada eller förlust som beror på 
omständigheter utanför Trilos kontroll. Trilo är sålunda befriat från ansvar för 
avbrott eller störningar orsakade av omständigheter utanför Trilos kontroll t.ex. 
olyckshändelser, blixtnedslag, brand, explosion, krig, upplopp, översvämning, 
hårt väder eller handling eller underlåtenhet från myndighets eller annan 
utomståendes sida. 
 

8. Personuppgifter 
 
Genom att beställa Tjänsten godkänner Kunden registrering och hantering av 
Kundens personuppgifter. Den information som Kunden lämnar används 
uteslutande för Trilos handläggande av Kundens beställning av och betalning för 
Tjänsten samt för att upprätthålla kundrelationen mellan Trilo och Kunden. Inga 
uppgifter kommer säljas eller föras vidare till tredje part. Kunden och 
Användaren har rätt att efter skriftlig begäran ta del av de personuppgifter som 
finns registrerade om denne. Om de är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta 
har Kunden och Användaren rätt att begära att uppgifterna skall rättas eller 
raderas. Kunden ansvarar själv för att användarnamn och lösenord hålls 
hemliga, så att ingen otillbörlig kan använda dessa uppgifter. Trilo förbehåller 
sig rätten att använda Kundens och Användarens angivna e-postadress för 
löpande information till Kunden och Användaren om Trilos produkter och 
speciella kampanjer. 
 
Oaktat vad som anges ovan äger Trilo rätt att ange Kunden i sin marknadsföring 
på Trilos webbplatser och andra marknadsföringskanaler, samt ange Kunden 
som referens och att Kunden är kund till Trilo. Kunden medger även Trilo rätten 
att i samband därmed även använda Kundens logotype. 
 

9. Tillämplig lag och behörig domstol 
 
9.1 Tillämplig lag 
 
Detta avtal skall tolkas och tillämpas i enlighet med svensk rätt. 
 
9.2 Domstol 
 
Tvist mellan Trilo och Kund rörande detta avtal eller rättsförhållande 
härflytande därur skall avgöras av allmän domstol i Sverige med Vänersborgs 
tingsrätt som första instans.   ■ 
  


