
The Buddy Company Köpvillkor

The Buddy International Holding AB, org. nr. 559112-3533 (”The Buddy Company”),

säljer hem- och kontorsnära tjänster till privatpersoner och företag i Sverige. De

tjänster som erbjuds finns beskrivna på https://thebuddycompany.com

(”Webbplatsen”) samt i BuddyCompany-appen (”Appen”). The Buddy Company äger

i sin tur Taskrunner, 556933-7016 (“TaskRunner”), TidyApp Sweden AB, 556733-9410

(“TidyApp”) och TechBuddy AB, 559024-4728 (“TechBuddy”) som i huvudsak är

utförare av samtliga tjänster för The Buddy Companys räkning. Dessa bolags

köpvillkor specificerade nedan gäller för respektiver tjänster;

TechBuddy - utförare av alla tjänster inom tekniksupport ex.

● Installera dator

● Installera TV

● Optimering av nätverk

TaskRunner - utförare av samtliga tjänster inom handyman, hantverkare,

trädgårdsarbete ex.

● Transport och flytt

● Höststädning

● Byta lås

● Möbelmontering

TidyApp - utförare av alla tjänster inom städ ex.

● Flyttstäd

● Hemstäd

https://thebuddycompany.com/
https://play.google.com/store/apps/details?id=inc.buddy.marketplace.twa


● Kontorsstäd

Dessa köpvillkor (”Köpvillkor”) och tillhörande Tidyapp användarvillkor, Techbuddy

köpvillkor och TaskRunner Villkor gäller då The Buddy Company säljer hemnära

tjänster eller produkter till dig som privatperson.

För att boka och betala tjänster hos The Buddy Company måste du vara minst 18 år

och inte vara under förmyndarskap. Genom att godkänna dessa Köpvillkor bekräftar

du att du är behörig att genomföra köpet.

Du, fysisk som juridisk person, som registrerar eller avser att registrera ett konto i

Appen, är en användare av densamma (”Användare”).

Generella betalningsvillkor

Kostnaden för supporttjänsten framgår på Webbplatsen och i Appen. Beloppen är

angivna i SEK och inklusive moms, om inte annat uttryckligen anges.

The Buddy Company, Techbuddy, TaskRunner eller Tidyapp kommer att skicka en

faktura till dig efter utförd tjänst avseende både tillhandahållen support och

eventuella produkter som du köpt. Betalning av fakturan ska ske senast inom trettio

(30) dagar från fakturans utställande-datum. Fakturan skickas till den e-postadress

du angav vid bokning av supporttjänsten.

Om du har ansökt om ROT-/RUT-avdrag kommer ROT-/RUT-avdraget att beaktas i

fakturan och slutbeloppet på fakturan anges som kvarstående belopp efter

RUT-avdrag.



ROT och RUT

RUT och ROT-avdragen omfattar enbart tjänstekostnaden och inte administrativa

kostnader, material eller tilläggskostnader såsom köp av tekniska produkter. Du

uppger vid bokningen om du önskar ansöka om RUT-/ROT-avdrag för den bokade

tjänsten.

Användaren förpliktigar sig till att godkänna om han eller hon är berättigad till

skattereduktion enligt de skatterättsliga bestämmelserna om ROT/RUT-avdrag.

Skatteverket har rätt att avslå en ansökan om RUT-avdrag om du inte är berättigad

till RUT-/ROT-avdrag eller har nyttjat ROT-/RUT-avdrag till maxbeloppet under det

kalenderåret som utförandet skedde. Skulle Skatteverket avslå ansökan om

skattereduktion kommer The Buddy Company eller dess dotterbolag att debitera

användaren på återstående del av beloppet. Vi hänvisar till Skatteverket för

information om frågor som rör beskattning av tjänster som förmedlas av The Buddy

Company.

Nedan följer specifika villkor för tjänster utförda av respektive dotterbolag.

Ändringar av tjänsten och avtalsvillkor

Vi förbehåller oss rätten att ändra, avbryta och/eller avsluta funktioner i Webbplatsen

eller Appen vid varje given tidpunkt, inklusive, men inte begränsat till, (i)

funktionalitet, (ii) funktioner och (iii) tjänster, med eller utan förvarning. All ny

funktionalitet, nya funktioner eller nya tjänster som lanseras omfattas av dessa

villkor.

The Buddy Company och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att när som helst

justera de priser som presenteras på Webbplatsen och Appen. Varken

prissänkningar eller prishöjningar som presenteras på vår hemsida påverkar en

tjänstebokning som redan är bokad eller betald. The Buddy Company reserverar sig

https://www.skatteverket.se/


för eventuella fel i priser och produktinformation som finns på Webbplatsen och

Appen.

Vi äger rätt att, när som helst och oavsett skäl, ändra Villkoren genom att publicera

de ändrade villkoren i Appen eller Webbplatsen. Genom att besöka eller använda

Webbplatsen eller Appen godkänner du att sådana ändringar kan förekomma och

att du är ansvarig för att hålla dig uppdaterad om eventuella ändringar.

Tjänstens tillgänglighet

Vi åtar oss att vidta rimliga åtgärder för att hålla Webbplatsen och Appen operativ

och fungerande under sådana ändringar som beskrivits ovan.

Vi avser att hålla Webbplatsen och Appen tillgänglig alla dagar om året, men

förbehåller oss rätten att vid uppdateringar och/eller underhåll stänga ned

Webbplatsen och Appen eller delar av dessa. Vi ansvarar inte för eventuella

störningar i tillgängligheten av Webbplatsen och Appen som kan förekomma på

grund av bristfällig internetuppkoppling, störningar hos webbhotellet eller vid

underhåll av TWebbplatsen och Appen.

TechBuddys allmänna- och köpvillkor

TechBuddy säljer teknisk support till privatpersoner och företag i Sverige. De

supporttjänster och produkter som vi erbjuder finns angivna på vår webbplats

www.techbuddy.se (”Techbuddy Webbplatsen”).

Dessa köpvillkor (”Techbuddy köpvillkor”) gäller då TechBuddy säljer teknisk

support eller produkter till dig som privatperson.

https://taskrunner.se/allmanna-villkor/#dab09dc850376de97
http://www.techbuddy.se/


Ingående av avtal

 Du bokar supporttjänst att utföras i hemmet eller på distans över telefon enkelt på

vår Techbuddy Webbplats, över telefon, i Facebook Messenger, i Appen eller

Webbplatsen, där väljer du vilken produkt du vill ha support för samt väljer en

tillgänglig tidpunkt som passar dig (”Tidsbokningen”). I samband med

Tidsbokningen bör du läsa och godkänna Köpvillkoren. När du gjort en Tidsbokning

skickar TechBuddy ett mejl med information om den önskade Tidsbokningen till din

angivna e-postadress. Tidsbokningen är endast en preliminär bekräftelse om att vi

mottagit din begäran om support.

När vi mottagit din Tidsbokning kontaktar vi dig över telefon eller sms för en

närmare beskrivning av behovet för support. Om vi bedömer att behovet täcks av

supporttjänsten skickar vi en bekräftelse över den bokade tiden till dig över sms

(”Orderbekräftelsen”). Vänligen notera att TechBuddy kan komma att byta ut den

utförare av supporttjänsten som uppges i Orderbekräftelsen.

Ett avtal mellan dig och TechBuddy gällande supporttjänsten anses ingånget när du

har godkänt dessa Köpvillkor och TechBuddy har bekräftat din beställning genom

att skicka Orderbekräftelsen. Du ansvarar för att det telefonnummer och den

e-postadress du anger vid beställning är korrekt och att dina kontaktuppgifter är

uppdaterade.

Köp av produkter i samband med tekniksupporttjänsten

 I samband med bokad supporttjänst kan TechBuddy komma att rekommendera

tekniska produkter efter dina behov. Dessa produkter kan du välja att köpa i

samband med att supporttjänsten tillhandahålls. Om du väljer att köpa produkter i

samband med supporttjänsten får du ett kvitto med specifikation om ditt köp i form



av en faktura till din epost eller sms efter köpet från TechBuddy eller The Buddy

Company. Betalning sker mot utställande av faktura enligt betalningsvillkoren

nedan. Vänligen notera att RUT-avdrag inte kan tillämpas vid köp av produkter.

Tekniksupporttjänstens tillhandahållande

 TechBuddy ska tillhandahålla supporttjänsten vid den tidpunkt som anges i

Orderbekräftelsen. Notera dock att försening eller avbokning kan inträffa som beror

på oförutsedda händelser som TechBuddy rimligen inte kunnat förutse. I sådant fall

har TechBuddy rätt att föreslå att flytta fram Tidsbokningen till en med hänsyn till

omständigheterna lämplig tidpunkt.

För att vi ska kunna utföra supporttjänsten behöver du ge oss tillgång till teknisk

utrustning samt IT-system och hårdvara inkluderat datorsystem, programvara och

hårdvara i den omfattning det behövs för supporttjänstens utförande.

Servicenivå

 Du kan hitta information om hur supporttjänsten utförs på Webbplatsen eller

TechBuddy Webbplatsen. TechBuddy åtar sig att utföra supporttjänsten med

omsorg och på ett fackmannamässigt sätt med lämpliga och kvalificerade

medarbetare samt i enlighet med dessa Köpvillkor.

Som en del av supporttjänsten kan TechBuddy åta sig att åtgärda det identifierade

supportbehovet. Detta gäller dock inte om behovet inte går att åtgärda på grund av

att din hårdvara är skadad, vid begränsningar i programvara på grund av tredje

mans rättigheter eller vid andra yttre omständigheter som hindrar oss från att utföra

supporttjänsten. Du bär risken för din tekniska utrustning samt IT-system (inkluderat



datorsystem, programvara och hårdvara) och vi rekommenderar att du håller dina

tillgångar försäkrade.

Om vi inte lyckas uppfylla det behov du bokade support för ber vi dig kontakta oss

på support@techbuddy.se.

Ångerrätt

 Du har rätt att avboka beställd supporttjänst upp till 24 timmar innan planerat

utförande. Vid utebliven eller försenad avbokning debiteras 499 kr inkl. moms utan

möjlighet till RUT-avdrag för påbörjat administrativt arbete.

För köpta produkter gäller ångerrätt i 14 dagar efter att varan har tillhandahållits dig.

För att utöva ångerrätten måste produkten vara i väsentligen oförändrat skick så att

produkten kan återanvändas. Om du önskar utnyttja ångerrätten kan du kontakta

oss över mejl eller telefon enligt nedan kontaktuppgifter eller genom att fylla i och

skicka följande ångerblankett till support@techbuddy.se.

När du meddelat oss om att du önskar göra en retur skickar TechBuddy en

utskrivbar retursedel till din angivna e-postadress. Vänligen notera att vid återköp

ansvarar du för att skicka returen och för betalning av returfrakten.

När vi har mottagit din retur får du en bekräftelse till din angivna e-postadress om

att returen är mottagen. Om du redan har betalat fakturan avseende produkten

utför TechBuddy en återbetalning för produkten med avdrag av returkostnaden till

ditt angivna konto. Om du inte har betalat fakturan avseende produkten får du en

uppdaterad faktura med avdrag för produkten samt med tillägg för kostnaden för

returfrakten.

https://global-uploads.webflow.com/5d5208ad7d6b7b5486e8d809/5f081db10636ddb7abdbecbd_20200630%20A%CC%8Angerblankett%20TechBuddy.pdf


Reklamation

 Om du önskar reklamera en produkt eller utförd supporttjänst är du välkommen att

kontakta oss genom att skicka ett meddelande till oss på support@techbuddy.se där

du beskriver felet eller bristen. Reklamation ska ske inom sextio (60) dagar efter det

att du märkte, eller borde ha märkt, felet eller bristen. Om reklamation inte görs i rätt

tid går rätten att åberopa felet eller bristen förlorad.

Immateriella rättigheter

 TechBuddy har ingen kontroll över din IT-miljö och programvara och du garanterar

att du har erforderliga licensrättigheter att nyttja den utrustning och programvara

du förfogar över. Du tillförsäkrar även att licensrättigheterna för din IT-miljö och

programvara tillåter TechBuddy att utföra supporttjänsten i enlighet med

TechBuddy Köpvillkoren. De rättigheter som uppkommer inom ramen för

supporttjänsten, i samband med uppgraderingar, förbättringar m.m. av din

utrustning och IT-system eller data samt dokumentation därtill tillkommer alltid dig

med äganderätt om inget annat särskilt överenskommits.

Överlåtelse av avtal

 TechBuddy förbehåller sig rätten att ändra betalningsutförare och att överlåta

samtliga rättigheter och skyldigheter till tredje part utan att inhämta föregående

tillstånd från dig.



Tidyapps allmänna- och köpvillkor

TidyApp driver en plattform via applikationen ”TidyApp” till mobiltelefon (”TidyApp

Appen“). Därigenom kan konsumenter och företag Användare boka hushållsnära

tjänster (”tjänster“ eller ”städaktiviteter“).

Huvudverksamheten i TidyApp; Tillhandahållandet av hushållstjänster bokade genom en

en app/webb-plattform.

E-mail: kund@tidyapp.se, vår kundservice nås vardagar per mail.

Innan bokning av TidyApps tjänster skall Användaren noggrant läsa de allmänna

villkoren och bekräfta villkoren för användningen av TidyApp (”Tidyapp

användarvillkor“).

TidyApp erbjuder städtjänster med hjälp av deras utvalda underleverantörer.

Utföraren har rätt att använda ett ombud, i form av anställda eller av en

underleverantör, i utförandet av tjänsten.

Giltighetsområde, registrering och användning av appen

Användaren accepterar acceptera TidyApp användarvillkoren (dvs. sluta

användaravtalet) när denne bokar en städtjänst via Webbsidan eller Appen. För varje

bokning som antingen muntligen, skriftligen eller genom TidyApps App eller Appen

görs så godkänns för var tid gällande användarvillkor.

Ångerrätt

Användaravtalet kan utan uppgift om anledning därtill skriftligen (t.ex. genom brev,

fax, e-mail) ångras. Fristen om 14 dagar för ångerrätt börjar löpa efter mottagandet

av denna skriftliga information, dock inte före den dag då avtalet ingås och inte



heller före uppfyllandet av våra informationsplikter enligt 2 kap. 2,3 och 5 §§ lag

(2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. För att värna om

ångerfristen räcker det att sända ångermeddelandet i tid. Ångermeddelandet skall

skickas till:

TidyApp Nordic AB

C/O TechBuddy AB

Strandvägen 47

114 56 Stockholm

Kund@TidyApp.se

Verkan av att användaren utövar sin ångerrätt

Vid giltig ånger skall ömsesidigt erhållna prestationer återgäldas och eventuellt dragen

nytta (t.ex. ränta) friges. Kan den mottagna prestationen samt nyttjandet (t.ex.

användningsfördelar) inte eller delvis inte eller bara i försämrat tillstånd återlämnas,

måste TidyApp kompenseras för värdet. Detta kan leda till att avtalsenliga

betalningsförpliktelser för perioden till ångermeddelandet måste uppfyllas.

Betalningsförpliktelser måste uppfyllas inom 30 dagar. För användaren börjar fristen vid

avsändningen av ångermeddelandet, för oss börjar fristen vid mottagande

Särskild information

● Ångerrätten upphör i förtid om avtalet uppfylls (tjänsten eller fullgörandet har

påbörjats) av båda parter på användarens begäran till fullo, innan ångerrätten

utnyttjas.

● Lyckas TidyApp inte tillsätta en bokningsförfrågan, upprättas inget städavtal.

TidyApp underrättar användaren därom (per e-mail eller telefon). TidyApp kan

vid detta tillfälle föreslå alternativa tidpunkter.



● Vanligtvis meddelar TidyApp acceptans eller avvisningen av en

bokningsförfrågan 1 dagar innan tjänsten ska utföras av tjänsteutövaren.

TidyApp förbehåller sig rätten att säga upp städavtalet om det vid en tidigare

avtalad besiktning av användarens utrymmen framgår att om

nedsmutsningsgraden grovt överskrider förväntningarna eller ett liknande

skäl att avstå föreligger.

Tjänsteutövare

TidyApp förmedlar inga anställda för tillhandahållandet av städtjänster, utan endast

självständiga företagare som inte är avhängig av ett anställningsavtal. Användaren

samtycker till att tjänsteutövaren genomför städtjänster såsom en självständig

leverantör och inte såsom en anställd.

Innan en tjänsteutövare förmedlas för första gången av TidyApp, kontrollerar TidyApp

en gång vid ett personligt samtal med tjänsteutövaren dess bakgrund, referenser

och erfarenhet. Det faktiska uppfyllandet av åtagandet övervakas inte av TidyApp.

Användaren skall själv se till att städtjänsterna är utförda enligt

uppdragsspecifikation.

Servicenivå

TidyApp och The Buddy Company garanterar inte att ett uppdrag kan beläggas

förrän mail med uppdatering av utförare har gjorts. Därefter gäller

avbokningsförfarande.

En specifik utförare har rätt att avböja ett uppdrag.

Användaren kan välja en prioriterad tjänsteutövare. TidyApp kommer att ta hänsyn

till användarens önskemål vid bokningen och försöka att tillsätta den prioriterade

tjänsteutövaren. Bokningen av den prioriterade tjänsteutövaren kan inte garanteras

utan beror på den prioriterade utförarens beslut.



Om en avtalad tidpunkt inte kan hållas, stödjer TidyApp användaren och utföraren

att hitta en alternativ tidpunkt. TidyApp ansvarar inte för att en annan tidpunkt hittas

med framgång. Användaren kontaktar en genom TidyApp känd tjänsteutövare

endast via TidyApps kundtjänst.

Bedömning och klagomål av tjänst

Användare kan lämna bedömningar avseende den levererade tjänsten på

plattformen.

Bedömningar måste baseras på sanningsenliga fakta. De skall formuleras sakligt och

får inte innehålla kränkande, skymfande, brottsligt relevant eller annat stötande

innehåll (t.ex. inkräkta på tredje parts rättigheter). Bedömningar som strider mot

detta publiceras inte respektive tas bort. Bedömningar utgör alltid författarens

(användarens) uttalanden och inte TidyApps åsikter. TidyApp kontrollerar

bedömningar regelbundet.

TidyApp följer upp berättigade klagomål angående bedömningar och – om

nödvändigt – vidtar åtgärd.

Genom inlämning av en bedömning ger användaren TidyApp kostnadsfritt

användningsrätten till bedömningstexterna, obegränsad i tid och rum. TidyApp är

berättigad att fritt förfoga över bedömningarna, framförallt att bearbeta och

använda dem för vidare bedömningstjänster, att lämna dem vidare till tredje part

och att publicera dem

Omotiverade multipla bedömningar, självbedömningar eller andra sätt att försöka

förvränga bedömningssystemet är inte tillåtna.

Tidyapps ansvar

TidyApp ansvarar inte för utförandet av städavtalet genom tjänsteutövaren och/ eller

användaren. Detta gäller i synnerhet, men inte uteslutande, i fråga om ett brott mot

städavtalet eller av Tidyapp användarvillkoren orsakade av användaren och/ eller av



användningen av plattformen och/ eller påbörjandet, genomförandet och

uppsägning av städavtalet.

TidyApp ansvarar vid brott mot avtalsenliga eller utom obligatoriska plikter orsakade

av TidyApp enligt lag. För skadestånd ansvarar TidyApp – oavsedd på vilka rättsliga

grunder – vid uppsåt och grov oaktsamhet. Vid vanlig oaktsamhet ansvarar TidyApp

endast (1.) för skador förorsakade av brott mot liv, kropp och hälsa och (2.) för skador

förorsakade av ett brott mot en väsentlig avtalsförpliktelse (en förpliktelse, vars

uppfyllande är en förutsättning för det korrekta genomförande av användaravtalet

och som användaren regelbundet litar och har all rätt att lita på)(primär avtalsplikt).

TidyApp Appen eller Appen kan innehålla länkar till andra webbplatser som drivs av

tredje part och vilkas innehåll TidyApp kanske inte har kännedom om. Länkar till

främmande hemsidor syftar endast till att underlätta navigeringen. TidyApp tar

inget ansvar för innehållet på främmande hemsidor.

Användarens ansvar

Användaren friställer TidyApp och The Buddy Company för samtliga skador som

uppstår, genom att användaren handlar i strid mot användarvillkoren genom

användning av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och

avveckling av städavtalet. Användaren samtycker också till att friställa TidyApp från

allt ansvar för alla skador genom tjänsteutövare och tredje part orsakade av

användaren till följd av handlingar i strid mot användarvillkoren genom användning

av användarplattformen och/eller påbörjande, genomförande och avveckling av

städavtalet.

Städavtal

Detta städavtal reglerar, mellan TidyApp och användaren, upprättat städavtal.

Syfte och avslut av städavtalet



Städavtalet är ett avtal med både arbets-och tjänsteelement. Användaren har

gentemot TidyApp anspråk på leverans av hushållsnära tjänster enligt användarens

bokningsförfrågan. TidyApp har gentemot användaren anspråk till betalning av den i

bokningsförfrågan nämnda kompensation, efter överenskomna tjänster har

levererats.

Ett städavtal upprättas enligt följande: Genom att användaren via Tidyapp appen

eller Appen väljer städtjänster till ett bestämt pris och klickar på knappen ”Boka“,

lämnas en offert för avslut av ett motsvarande städavtal (”Offert“ eller

”Bokningsförfrågan“). Användaren godkänner principiellt de Tidyapp allmänna

villkoren och därigenom städavtalet genom att genomföra en bokning.

Efter lämnandet av bokningsförfrågan får användaren en bokningsbekräftelse av

TidyApp som ännu inte innehåller någon accept av användarens offert.

TidyApp söker en utförare baserat på förfrågan.

Informerar en utförare TidyApp om viljan att åta sig uppdraget meddelar TidyApp

användaren genom ett e-mail och därmed acceptans av uppdraget. Genom

mottagandet av detta e-mail respektive uppdragsbekräftelsen anses städavtalet

ingånget.

Uppdragsbekräftelsen innehåller uppgifter om den överenskomna tjänstens

omfattning (d.v.s. enligt beskrivningen i bokningsförfrågan).

Regler för städavtalet

Användaren lämnar utföraren för avtalsuppfyllande nödvändiga uppgifter och stöd

för att säkerställa en smidig och effektiv hantering. Användaren ser till att alla för

utförandet av tjänsten nödvändiga förutsättningar är uppfyllda vid den avtalade

tidpunkten. Detta gäller särskilt avseende tillträdet till lokalen för tjänsteutövningen

samt utrustning.

Utföraren utför tjänster i enlighet med städavtalet och Bilaga 1.1 Städinstruktion



Användaren ska tillhandahålla nödvändiga rengöringsmedel. Dessa ska vara

tillgängliga vid början av tjänsteutövningen.

En avvikelse av det överenskomna antalet timmar av den tjänst som skall

tillhandahållas måste avtalas mellan TidyApp och användaren i förväg. Avviker det

faktiska antalet arbetade timmar från det antalet bokade timmar, är användaren

förpliktigad att omedelbart underrätta TidyApp om denna avvikelse. Anpassning av

tiden är möjlig endast i 30 minuters intervall. Den nedersta gränsen bestående av 2

timmar kan inte underskridas.

Arbetet betraktas som avtalsenligt uppfyllt och godkänt om användaren inte

reklamerar omedelbart efter avslutat städarbete. Vid berättigade reklamationer

(brister) skall användaren underrätta TidyApp inom 24 timmar efter utförd rengöring

och ge utföraren en rimlig tidsfrist för åtgärd men minst 24 timmar. TidyApp

kommer att vidarebefordra reklamationen till utföraren utan dröjsmål, om inte

användaren själv redan har varit i kontakt med utföraren och påpekat bristerna.

TidyApp kommer, inom ramen av sina legala möjligheter och inom vad som kan

anses vara ekonomiskt rimligt, att tillse att bristerna åtgärdas. TidyApp har rätt till

men är inte förpliktigad att tillgodose användarens förbättringskrav. TidyApp

ansvarar inte för framgång av förbättringskraven, skador eller för andra utgående

rättsföljder. Användarens legala anspråk mot tjänsteutövaren utöver rätten till

förbättringsåtgärder kvarstår oförändrade.

Avbokning/uppsägning

En avbokning av en bokad tjänst kan ske kostnadsfritt upp till 24 timmar innan

bokningens starttid, oavsett engångsbokning eller prenumeration. Avbokar

användaren ett uppdrag inom 24 timmar innan tidpunkten för utförandet utgår en

avbokningskostnad på 200 kronor till TidyApp eller till The Buddy Company. Avbokas

tillfället inom 12 timmar innan bokningens starttid debiteras 80% av bokningens

ordinarie pris, detta då städpartnern har rätt till ersättning.

En prenumeration kan sägas upp kostnadsfritt (i annat fall enligt punkt 4.1) med 72 h

varsel innan nästkommande städtillfälle. En uppsägning anses ha inkommit när den



inkommit till kund@tidyapp.se. Det räcker alltså inte med att avboka kommande

tillfällena i appen.

Taskrunners allmänna- och köpvillkor

Inledning

Vänligen läs TaskRunner användarvillkor (“Taskrunner Villkoren”) noggrant innan

du börjar använda tjänsten (”Taskrunner Tjänsten”) som tillhandahålls via

webbplatsen www.taskrunner.se, mobilapplikationen TaskRunner och/eller Appen.

Tjänsten drivs och tillhandahålls av oss, det svenska aktiebolaget TaskRunner AB,

org.nr. 556933-7016.

Din åtkomst till och användning av Taskrunner Tjänsten eller Appen är villkorad att

du accepterar och efterlever Taskrunner Villkoren. Villkoren gäller för alla Besökare,

Användare och andra som har åtkomst till eller använder Taskrunner Tjänsten eller

Appen och/eller någon annan tjänst som förmedlas genom Taskrunner Tjänsten eller

Appen. Genom att besöka eller använda Taskrunner Tjänsten eller Appen godkänner

du att du är bunden av TaskRunner Villkoren.

Taskrunners ansvar
Vi ansvarar varken för kvaliteten på eller utförandet av Förmedlad tjänst. Avtal mellan

Användaren och Runner binder inte oss, och sådant avtal regleras inte i Taskrunner

Villkoren. Skyldigheter och rättigheter som avser Förmedlad tjänst ligger således

utanför vårt ansvarsområde.

Användarens ansvar
Du garanterar att du inte kommer använda Taskrunner Tjänsten eller Appen för

sådant ändamål som strider mot gällande lagstiftning eller Villkoren. Du ansvarar för

all aktivitet som sker inom ramen för ditt användande av Taskrunner Tjänsten eller

Appen. Vi ansvarar inte för obehörigas tillgång till Taskrunner Tjänsten eller Appen

som beror på din eller andra Användares oaktsamhet.

https://taskrunner.se/allmanna-villkor/#11bde0ed1e14f779f


Du ansvarar för att allt material som görs tillgängligt av dig via Taskrunner Tjänsten

eller Appen inte gör intrång i tredje parts rättigheter eller strider mot tillämplig

lagstiftning.

För det fall vi finner att något som du lagt upp strider mot gällande lagstiftning eller

på annat sätt kan medföra skada för oss eller tredje man, förbehåller vi oss rätten att

radera detta och/eller stänga ditt användarkonto. Vi avgör ensidigt om så ska ske.

Användare accepterar att andra Användare betygsätter denne genom Taskrunner

Tjänsten eller Appen.

Det åligger Uppdragsgivare att infinna sig på den plats och vid den tidpunkt som

avtalats för att ta emot tjänsten från Runner.

Följder vid misskötsamhet

För det fall Runner inte infinner sig eller är så försenad att den Förmedlade tjänsten

inte kan utföras, återbetalas hela ersättningen till Uppdragsgivare. Då varje fall är

unikt förbehåller vi oss rätten att bedöma när det kan anses att man är så försenad

att återbetalning ska utgå. Är man som Uppdragsgivare inte nöjd med Tjänsten kan

man i vissa fall erhålla återbetalning.  Återbetalningen sker inom 30 dagar efter

uppdragets utförandedatum. För de fall uppdrag inte godkänns av Uppdragsgivare

med anledning av kvalitetsskäl kan ersättningen ändå komma att utbetalas till

Runner.

Om en Runner inte infinner sig för utförande av en Förmedlad tjänst, eller inte

infinner sig enligt avtalad tid, kan vi komma att stänga av Runnerns användarkonto.

I de fall där uppdrag mellan kund och Runner som fått kontakt via TaskRunner

tjänsten eller Appen, sker utanför plattformen, äger TaskRunner rätten att utan

förvarning ta ut vite (straffavgift) gentemot kund samt Runner. Avgiften ligger på 20

000 kr per uppdrag gentemot Runner samt 5 000 kr per uppdrag gentemot kund.

Fakturan på beloppet skickas till Runner respektive kund och drivs in av extern

samarbetspartner.



Immateriella rättigheter

Vi äger samtliga rättigheter, inklusive immateriella rättigheter till Taskrunner

Tjänsten, inkluderat men ej begränsat till process, metod, programvara och design.

Du erhåller inga immateriella rättigheter till Taskrunner Tjänsten eller något av det

material som skapas i den. Det är således förbjudet att utan vårt samtycke göra

kopior, oavsett med vilken teknik det sker, av hela eller delar av innehållet i

Taskrunner Tjänsten. Utan ett sådant samtycke är det också förbjudet att göra hela

eller delar av innehållet i Taskrunner Tjänsten tillgängligt för allmänheten genom

användning av internet eller på annat sätt.

Ansvarsbegränsningar

Vi ansvarar inte för tekniska fel, eller maskinvaru- eller mjukvarufel. Vi ansvarar inte

heller för förlorade eller otillgängliga nätverksanslutningar, eller frånkopplingar från

ditt användarkonto. Vi utlovar inte att Tjänsten kommer att möta dina krav eller

förväntningar på den, eller att användningen av Tjänsten kommer att vara oavbruten

eller fri från fel.

Vi gör allt vad vi kan för att säkerställa att Taskrunner Tjänsten motsvarar dina

förväntningar och vid fel på Taskrunner Tjänsten kommer vi att göra allt vi kan för att

hitta en bra lösning för dig. Både Uppdragsgivare och Runner är försäkrade.

Force majeure

Med undantag för de fall vi har agerat grovt vårdslöst, är vi alltid befriade från ansvar

för brott mot Taskrunner Villkoren som orsakats av händelser utanför vår kontroll,

såsom, men inte begränsat till, vattenskada, åsknedslag, eldsvåda, strömavbrott,

strejk, krig, mobilisering eller militärinkallelse av större omfattning, nytillkommen

eller ändrad lagstiftning, rekvisition, beslag, myndighetsåtgärd,

myndighetsbestämmelser, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda

omständigheter. Föreligger hinder för oss att tillgängliggöra Taskrunner Tjänsten

eller vidta annan åtgärd på grund av omständighet i detta stycke, får åtgärden

skjutas upp till dess hindret har upphört.



Reklamation och klagomål

Vi strävar alltid efter att ha nöjda Användare och rekommenderar därför att du

vänder dig direkt till oss med eventuella synpunkter och/eller klagomål.

Du ska reklamera fel eller brister i Tjänsten som påverkar dig på ett menligt sätt.

Reklamation sker till support@taskrunner.se så snart du upptäckt fel eller brist i

Taskrunner Tjänsten.

Återbetalningspolicy/ångerrätt

TaskRunner har en generös återbetalningspolicy där vi försöker – i den mån det är

rimligt – att göra en full återbetalning.

Det finns några olika scenarios som ofta uppstår:

1. Kunden har anlitat en Runner men vill avbryta uppdraget på grund av olika

omständigheter.

Full återbetalning är möjlig beroende på hur lång tid det är kvar till att

uppdraget ska genomföras.

● Om det är mindre än 12 timmar kvar till uppdraget ska genomföras

kommer vi att återbetala 75% av kundens betalning.

● Om det är mindre än sex timmar kvar till uppdraget ska genomföras

kommer vi att återbetala 50% av kundens betalning.

● Om det är mindre än 3 timmar kvar till uppdraget ska genomföras

kommer vi att återbetala 25% av kundens betalning.

● Om det är mindre än 1 timme kvar till uppdraget ska genomföras

kommer vi att återbetala 10% av kundens betalning.



2. Kunden är missnöjd med ett arbete som utförts. Återbetalning är möjlig

beroende på omständigheterna.

Har Runnern utfört arbetet enligt kundens beskrivning eller direktiv?

Ibland händer det att Runners utför uppdrag trots att de dessförinnan varnat

kunden för slutresultatet. T.ex kan en kund vilja ha en TV uppsatt på en vägg trots att

Runnern varnat för att väggen inte håller för TV:n. Eller så vill kunden måla en tapet

trots att Runnern varnar för att tapeten inte kommer klara av färgen.

I dessa fall är det viktigt att kunden kan visa att Runnern har gjort fel för att

återbetalning ska vara möjlig. Därför är det oerhört viktigt att du som kund tydligt

beskriver uppdraget och om du känner en viss osäkerhet ber du Runnern skicka ett

sms till dig där han bekräftar sina farhågor innan Runnern börjar utföra ditt uppdrag.

Om kunden kan visa att Runnern inte utfört uppdraget enligt kundens önskemål så

finns det goda möjligheter till återbetalning.

Är du missnöjd med utförandet av ditt uppdrag?

Kunder är ibland missnöjda med utfört arbete. T.ex. kan en garderob ha satts upp på

fel sätt eller att ett transportuppdrag inte blivit genomfört i tid.

Här finns flera möjligheter. Runnern kan komma tillbaka och åtgärda det som inte

blivit korrekt utfört. Om det inte är möjligt eller önskat så finns goda möjligheter till

återbetalning.

Det är oerhört viktigt att du som kund tar bilder på det som inte blivit korrekt utfört

och är tydlig med uppdragsbeskrivningen.

Runnern har orsakat en skada hos kunden

Alla hantverkare gör ibland misstag. Det kan vara allt från att man borrar genom en

vägg eller tappar en hammare i golvet så det orsakar hack i parketten.

Du som kund är alltid skyddad av TaskRunners försäkring på If.



Om Runnern inte kan reparera skadan så kommer vi att starta ett försäkringsärende

där Runnern står för självrisken.

Om försäkringsbolaget inte vill ersätta skadan som uppstått så är det upp till

Runnern att se till att du som kund är nöjd.

Om kunden och Runnern inte kan komma överens kan TaskRunner medla i ärendet

och se till att alla parter blir nöjda.

Om skadan åtgärdas och inga nya kostnader tillkommer för dig som kund så sker

ingen återbetalning. Om de skador som uppstått har tagit orimligt mycket tid från

dig som kund kan vi tillsammans komma överens om viss återbetalning.

Kundens beskrivning av uppdraget är inte korrekt

Ibland händer det att kundens beskrivning av ett uppdrag inte stämmer. Kunden

kan av misstag eller p.g.a stress utelämnat delar av uppdragets omfattning.

Om Runnern kommer ut till kundens bostad eller där uppdraget ska genomföras

och påpekar och kund och Runner inte kommer överens om ökad ersättning så kan

det leda till att Runnern eller kunden väljer att avbryta uppdraget.

Om/när det här händer finns möjligheter till viss återbetalning. Det är viktigt att vara

tydlig med exakt vad uppdraget innefattar. Runnern räknar restid, bensin och annat i

sina bud, och om de tar sig tiden att komma till kund för att utföra uppdraget har de

rätt till skälig ersättning, även om uppdraget inte genomförs. Därför är det viktigt att

beskriva uppdraget korrekt, gärna med bilder och om något förändras behöver

Runnern meddelas i god tid.

Försäkring
När Förmedlad tjänst förmedlas via Taskrunner Tjänsten eller Appen vill vi att både

Runner och Uppdragsgivare ska känna sig trygga. Vid varje uppdrag finns det en

försäkring som skyddar såväl Uppdragsgivare som Runner, samt egendom enligt



nedan. Användaren står själv för självrisken som är på 2500 kr, se mer under de

fullständiga försäkringsvillkoren.

Försäkringsskyddet består i stora delar av:

Vår egendomsförsäkring gäller för skada på egendom för såväl Uppdragsgivare som

Runner. Om Runner exempelvis tappar en skruvdragare uppifrån en stege och detta

föranleder att verktyget går sönder, täcks detta i egendomsförsäkringen enligt

gällande försäkringsvillkor.

Vår ansvarsförsäkring gäller för vissa sådana skador hos Uppdragsgivare eller annan,

som Runner orsakar vid utförandet av Förmedlad tjänst. Detta förutsätter att Runner

vid utförande av Förmedlad tjänst inte varit vårdslös och inte kan anses vara

skadeståndsskyldig för det inträffade. Om Runner exempelvis orsakar

Uppdragsgivare vatten- eller elskada, täcks detta inte av ansvarsförsäkringen.

Vår olycksfallsförsäkring gäller för sådan personskada Runner ådrar sig vid

utförandet av Förmedlad tjänst.

Ingen av försäkringarna ovan gäller för skada som uppkommer i samband med varor

under transport. Vid transport av möbler som ska slängas gäller försäkringen

exempelvis inte. Om skada på transportörens bil uppkommer i samband med

transporten går detta på förarens egen försäkring.

Om du vill veta mer om vad som gäller för just ditt uppdrag kan du ringa till oss eller

IF försäkringar på telefonnummer: 0771- 165 56 55.

Bestämmelses ogiltighet
Om någon bestämmelse i TaskRunner Villkoren helt eller delvis skulle anses vara

ogiltig eller inte kunna göras gällande, ska bestämmelsen begränsas, ändras eller

avskiljas i minsta möjliga mån för att tillförsäkra dess giltighet, så att TaskRunner

Villkoren i övrigt kan kvarstå i full kraft, effekt och genomförbarhet.

https://www.if.se/privat/forsakringar
https://taskrunner.se/allmanna-villkor/#7cc6b6921de170222


Tillämplig lag och tvister

Eventuella tvister mellan The Buddy Company eller dess dotterbolag och dig som kund

ska avgöras i svensk domstol enligt svensk lagstiftning. Avtals- och förhandlingsspråket

är svenska.

Kontaktuppgifter

 The TechBuddy International Holding AB

Strandvägen 47 5TR,

114 56 Stockholm

Tel. 010-17 77 307

E-post: info@thebuddycompany.com


