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Allmänna villkor för registrering och användning av webb-applikationen MyBosch 
(version: 01.02.2016) 

 

Dessa allmänna villkor (härefter ”Allmänna Villkor”) gäller för din registrering och användning 
av webb-applikationen MyBosch (härefter ”MyBosch”), som tillhandahålls av Robert Bosch 
GmbH, Robert-Bosch-Platz 1 70839 Gerlingen-Schillerhöhe (härefter ”Bosch”). 

§ 1 Tjänster och tillgänglighet  

1. MyBosch erbjuder dig möjligheten att använda olika tjänster. De tjänster som kan 
användas via MyBosch kan vara bl.a. mobil användning, appar, nätbutiker, 
inhämtning av information, bild- och ljuddokument och annat innehåll (härefter 
”Tjänst” eller ”Tjänster”). 

2. Tjänsternas omfattning hittar du i beskrivningen för varje enskild Tjänst. För 
användning av dessa kostnadsfria eller avgiftsbelagda Tjänster gäller särskilda 
villkor (härefter ”Särskilda Villkor”) som kan kräva att du lämnar ytterligare 
information. Vid inloggning till varje Tjänst kommer du att informeras om detta och, 
i vissa fall, få förfrågan om betalningsinformation. Vid konflikt mellan dessa 
Allmänna Villkor och de Särskilda Villkoren, har de Särskilda Villkoren företräde. 

Bosch förbehåller sig rätten att göra ändringar i och tillägg till MyBosch eller att göra 
användningen tidsbegränsad. Bosch garanterar inte att vissa Tjänster eller delar av 
Tjänsterna kommer att vara tillgängliga för all framtid. Användning av MyBosch 
kräver att du registrerar dig. Registrering för användning liksom själva 
användningen av MyBosch är kostnadsfri, men vissa Tjänster på MyBosch kan vara 
avgiftsbelagda. Bosch förbehåller sig rätten att ändra de kostnadsfria Tjänsterna 
inom MyBosch och att göra nya Tjänster tillgängliga mot eller utan avgift.  

3. Bosch är inte skyldigt att hålla MyBosch (eller en del av MyBosch) tillgänglig utan 
avbrott. Bosch ger ingen garanti för att åtkomst eller användning av MyBosch inte 
avbryts eller påverkas av underhållsarbete, vidareutveckling eller andra störningar 
(som t.ex. strömavbrott, maskin- eller programvarufel, tekniska problem i 
dataledningarna). Sådana störningar kan leda till förlust av data. Bosch eftersträvar 
dock att hålla MyBosch tillgänglig i så stor utsträckning som möjligt.  

§ 2 Registrering på MyBosch 

1. För att kunna registrera dig på MyBosch måste du vara över 18 år. Omyndiga 
personer och personer vars rätt att använda MyBosch har spärrats får inte logga in 
i MyBosch. Under registreringen kommer dina registreringsuppgifter att efterfrågas. 
Denna information består av ett användarnamn som du väljer själv, ett lösenord 
som du själv skapar samt din e-postadress. 

2. Registreringen kan även göras med hjälp av din profil på utvalda sociala medier, 
som Facebook, Twitter och Google+. Du ansvarar for att all information som du ger 
i samband med registreringen på MyBosch är korrekt och fullständig. Du har rätt att 
när som helst begära att Bosch ändrar, rättar eller uppdaterar dina uppgifter genom 
att uppdatera din användarprofil. 

3. När registreringen har genomförts sänder Bosch en bekräftelselänk till den e-
postadress som du angett i samband med registreringen. För att få tillgång till 
MyBosch ska du klicka på bekräftelselänken i e-postmeddelandet. Därefter har du 
möjlighet att använda MyBosch inom ramen för dessa Allmänna Villkor. E-
postmeddelandet innehåller även dessa Allmänna Villkor samt Boschs 
Integritetspolicy.  

4. Du kan bara registrera dig på MyBosch en gång. Din registrering, användarrelation 
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och ditt användarkonto kan inte överföras till någon annan. Bosch utför i vanliga fall 
ingen kontroll av din identitet eller dina uppgifter vid registreringen. Bosch tar därför 
inte ansvar för att varje profilinnehavare är den person som denne utger sig för att 
vara. Endast en profil på utvalda sociala medier kan knytas till MyBosch. 

5. Du utformar din egen användarprofil på MyBosch inom ramen för dessa Allmänna 
Villkor samt de Tjänster som tillgängliggjorts via MyBosch. Du hittar mer information 
i beskrivningen av respektive Tjänst.  

§ 3 Ansvar för inloggningsuppgifter 

1. Du är ansvarig för att förvara dina inloggningsuppgifter inklusive lösenord på ett 
säkert sätt och för att de inte görs tillgängliga för obehöriga tredje parter. 

2. Du är ansvarig för att säkerställa att dina inloggningsuppgifter och de tillgängliga 
Tjänsterna endast hanteras och används av dig eller en person som du har 
befullmäktigat. Om du har anledning att misstänka att en obehörig tredje part har 
fått tillgång till dina inloggningsuppgifter ska du informera Bosch omedelbart om 
detta. 

Observera att du är ansvarig för all användning och/eller annan aktivitet som 
utförs med dina inloggningsuppgifter. 

§ 4 Spärrning av tillgång till MyBosch 

1. Bosch har rätt att efter egen bedömning spärra din tillgång till MyBosch eller till 
delar av MyBosch för en viss tid eller för en obegränsad tid, om det framkommer 
att du har brutit dessa Allmänna Villkor och/eller gällande rätt, eller om Bosch av 
andra skäl har ett berättigat intresse av att spärra din tillgång till MyBosch. Bosch 
kommer att iaktta dina intressen vid en sådan eventuell spärrning. Bosch 
förbehåller sig rätten att spärra din åtkomst till MyBosch varaktigt och utesluta dig 
från framtida användning av MyBosch om du bryter mot dessa Allmänna Villkor 
upprepade gånger trots varning. 

2. Vid varaktig spärrning av din tillgång till MyBosch informerar Bosch dig om detta via 
e-post.  

3. Vid tillfällig spärrning aktiveras inloggningsuppgifterna efter att tiden för spärrningen 
löpt ut eller efter att anledningen till spärrningen har upphört att gälla. Du informeras 
om detta via e-post. Varaktigt spärrade inloggningsuppgifter kan inte återskapas. 

§ 5 Uppsägning och avslutande av användning 

1. Du kan när som helst säga upp avtalet angående användning av MyBosch genom 
att avregistrera dig. Uppsägningen kan bl.a. ske via Bosch Global ID. Bosch 
förbehåller sig rätten att säga upp avtalet med en frist på fjorton (14) kalenderdagar.    

2. Om avtalet sägs upp genom Bosch Global ID har Bosch rätt att, efter 30 
kalenderdagar efter att uppsägningen har trätt i kraft och lagstadgade frister har 
utlöpt, radera all information som angetts inom ramen för registreringen. 
Personuppgifter kan dock raderas tidigare på basis av gällande reglering.  

3. Bosch har rätt att helt eller delvis säga upp avtalet utan varsel om Bosch har spärrat 
din profil på MyBosch i enlighet med § 4.  

 

§ 6 Tillåten användning, uppföranderegler och övervakning av 
användningsaktiviteter 

1. Användning av MyBosch (ev. med hjälp av inloggningsuppgifter för sociala medier) 
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är begränsad till de Tjänster som är tillgängliga via MyBosch samt till dessa 
Allmänna Villkor. 

2. Du ansvarar själv för anskaffandet av de tekniska förutsättningar som krävs för 
avtalsenlig användning av Tjänsterna (som t.ex. maskinvara, webbläsare och 
internetuppkoppling). Bosch eller leverantören för respektive Tjänst är inte 
förpliktigad att ge rådgivning gällande detta. 

3. Bosch har rätt att utan begränsning använda sådan information som inte är 
personuppgifter och som anges inom ramen för användning av Bosch Global ID. 

§ 7 Skydd av Tjänsterna samt ansvar för tredjepartsinnehåll 

1. Tjänsterna som blir tillgängliga vid inloggning på MyBosch är i huvudsak skyddade 
av upphovs-, varumärkes- och annan lagstiftning eller annan äganderätt och ägs 
av Bosch, Boschs kunder eller tredje part som ställt Tjänsterna till förfogande. 
Sammanställning av Tjänsterna som sådant är också upphovsrättsligt skyddat. Du 
får endast använda dessa Tjänster enligt dessa Allmänna Villkor och tillämpliga 
Särskilda Villkor  samt inom ramen för MyBosch. 

2. Tjänsterna som är tillgängliga på registrerings- och inloggningssidan för 
användning av MyBosch tillhandahålls delvis av Bosch och delvis av andra 
användare eller övriga tredje parter. Tjänsterna från användare och övriga tredje 
parter benämns härefter ”Övriga Tjänster”.  

3. Bosch utför ingen kontroll av Övriga Tjänster vad gäller fullständighet, 
korrekthet och laglighet och tar därför inte ansvar och lämnar ingen garanti 
vad gäller fullständighet, korrekthet, laglighet och aktualitet hos Övriga 
Tjänster. Detta gäller även kvaliteten hos Övriga Tjänster eller dess 
lämplighet för ett visst ändamål. 

§ 8 Skydd av personuppgifter  

1. Bosch följer personuppgiftslagen (”PUL”) och är personuppgiftsansvarig för all 
behandling av personuppgifter inom ramen för tillhandahållandet av MyBosch. 
Bosch samlar in och behandlar personuppgifter endast enligt de ändamål som 
krävs för att kunna tillhandahålla MyBosch. 

2. Genom att registrera dig på och använda MyBosch godkänner du att Bosch kan 
samla in och behandla dina personuppgifter (namn, adress, e-post och 
telefonnummer). Dylika personuppgifter insamlas och behandlas för att 
administrera MyBosch och Tjänsterna. Du kan läsa mer om Boschs behandling av 
personuppgifter i Boschs Integritetspolicy. Bosch åtar sig att utföra samtliga 
vidkommande åtgärder för att försäkra att all insamling, behandling eller överföring 
av personuppgifter inom MyBosch genomförs i enighet med tillämplig lagstiftning. 

 

§ 9 Ansvarsbegränsning 

Boschs, Boschs filialers, lednings, agenters, representanters, anställdas och 
partners ansvar för direkta, särskilda, oavsiktliga eller indirekta skador och 
följdskador, inklusive eventuell förlust, avbrott i verksamheten eller förlust av data 
som följer av att användningen av MyBosch eller av att MyBosch är otillgänglig 
begränsas härmed i den vidaste utsträckning som är tillåten enligt tillämplig lag. 

§ 10 Ändringar av dessa Allmänna Villkor samt överföring av avtalsförhållanden 

1. Bosch förbehåller sig rätten att ändra dessa Allmänna Villkor, MyBosch och/eller 
Tjänsterna. Om sådana ändringar vidtas kommer Bosch att skicka de ändrade 
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villkoren via e-post till dig till den e-postadress som du angett i samband med 
registreringen. Bosch kommer att skicka de ändrade villkoren till dig minst 30 dagar 
innan ändringarna träder i kraft. Om du fortsätter att använda MyBosch efter att den 
angivna tidsfristen löpt ut kommer din fortsatta användning av MyBosch att anses 
som ett godkännande av de ändrade villkoren. Om du inte vill fortsätta att använda 
MyBosch enligt den nya versionen av de Allmänna Villkoren kan du säga upp 
avtalet genom att kontakta Bosch.  

2. Bosch förbehåller sig rätten att överlåta sina rättigheter och skyldigheter enligt 
dessa Allmänna Villkor till Robert Bosch Power Tools GmbH. 

3. Du har inte rätt att överlåta dina rättigheter eller skyldigheter enligt dessa Allmänna 
Villkor till tredje part. 

§ 11 Allmänna bestämmelser 

1. Utförlig information om Bosch som tillhandahållare av MyBosch finns på Boschs 
hemsida under rubriken ”Om oss”. 

2. Om du är näringsidkare följer dessa Allmänna Villkor och rättsförhållandet mellan 
dig och Bosch tysk lag. 

3. Om du är näringsidkare ska domstolen i Boschs hemort ha jurisdiktion över dessa 
Allmänna Villkor och förhållandet mellan dig och Bosch. Bosch förbehåller sig dock 
rätten att välja att en eventuell process i stället skall föras där ditt företag har sitt 
säte. 

4. Om du är konsument ska dessa Allmänna Villkor och tillhandahållandet av 
MyBosch samt eventuella tvister med anledning av dessa regleras och tolkas 
enligt svensk rätt. Tvister med anledning av de Allmänna Villkoren eller 
tillhandahållandet av MyBosch ska avgöras i allmän domstol.  
  

5. Om någon eller några av bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor är eller blir 
ogiltig ska detta inte påverka giltigheten av resterande bestämmelser. Parterna ska 
i detta fall medverka till att åtgärda eventuella brister i dessa Allmänna Villkor så att 
resultatet kommer så nära det ursprungliga syftet som möjligt i ekonomisk 
bemärkelse. 


