
  AVTALSVILLKOR FÖR ABONNEMANG PÅ GS1 FÖRETAGSPREFIX 
 
ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR FÖR ABONNEMANG PÅ GS1 

FÖRETAGSPREFIX Nedanstående villkor reglerar förhållandet 

mellan GS1 Sweden AB (”GS1 Sweden”) och registrerade 

abonnenter ("Abonnenten"). 

1. Allmänt 

GS1 är en global not-for-profitorganisation som finns 
representerad i 150 länder och som utvecklar standarder för varu- 
och informationsflöden. GS1 Sweden AB är den organisation som 
representerar GS1 i Sverige. GS1 utvecklar och tillhandahåller 
GS1-systemet, som möjliggör identifiering, märkning och 
elektronisk handel genom att innefatta standarder och metoder 
härför. Byggstenar i GS1-systemet är bland annat siffror. Genom 
att kombinera siffror på ett standardiserat sätt, skapas unika 
nummer för identifiering av till exempel artiklar och platser så 
kallade GS1-nummer såsom GS1-artikelnummer GTIN (Global 
Trade Item Number) och GS1-lokaliseringsnummer GLN (Global 
Location Number). En utförligare beskrivning av GS1 och GS1-
systemet finns på GS1 Swedens webbplats (www.gs1.se) och i 
informationsmaterial från GS1. 
 
2. GS1 Swedens åtagande 

GS1 Sweden åtar sig att tillhandahålla ett företagsprefix till 
Abonnenten. Sådant företagsprefix ska utformas och 
tillhandahållas enligt de standarder för detta som tillämpas av 
GS1 Sweden. GS1 Sweden åtar sig vidare att föra ett register 
över av GS1 Sweden utdelade GS1 företagsprefix och att utfärda 
generella tillämpningsanvisningar avseende användning av 
företagsprefix och GS1-systemet, vilket företagsprefix utgör en 
del av.  GS1 Sweden åtar sig vidare att tillhandahålla den 
generella rådgivning avseende GS1-systemet som GS1 Sweden 
från tid till annan bedömer lämplig. Därutöver åtar sig GS1 att 
tillhandahålla de tjänster som anges i punkt 4 nedan. Abonnent är 
införstådd med att som Abonnent erhålls inte andra rättigheter 
eller rätt till andra prestationer än vad som uttryckligen anges i 
dessa villkor. Abonnenten är vidare införstådd med att GS1 
Sweden tillhandahåller diverse olika tjänster och att nyttjande av 
sådana tjänster kan omfattas av särskilda villkor. 
 
3. Abonnentens rätt att använda tilldelat 
företagsprefix  

Genom tilldelning av ett GS1 företagsprefix erhåller Abonnenten 
rätt att i enlighet med bestämmelserna i dessa villkor använda 
tilldelat företagsprefix (”GS1 Företagsprefix”). GS1 Företagsprefix 
får användas uteslutande för Abonnentens egen räkning i enlighet 
med från tid till annan meddelade tillämpningsanvisningar för 
GS1-systemet. Användning av GS1 Företagsprefix för annat 
ändamål eller på annat sätt utgör således avtalsbrott.  Abonnent 
ska särskilt iaktta att Abonnent inte får:  
- skapa GS1-nummer med användande av annan Abonnents 
företagsprefix, 
- skapa GS1-nummer genom användning av sifferkombinationer 
utgörande företagsprefix som inte allokerats av GS1,  
- förändra GS1-nummer på ett sätt som strider mot meddelade 
tillämpningsanvisningar eller som kan skada GS1 Sweden eller 
förtroendet för GS1-systemet, eller 
- pantsätta, låna ut, hyra ut eller sälja GS1 Företagsprefix till 
tredje man. 
Abonnenten ska samråda med GS1 Sweden vid tveksamhet om 
hur GS1 Företagsprefix ska och/eller får användas. 
 
4. Hantering av GTIN och tillhörande 
produktinformation i GS1 Swedens kundportal 
GS1 tillhandahåller verktyg för hantering och administration av 
GTIN, samt möjlighet att publicera tillhörande avgränsad 
produktinformation i enlighet med vad som anges i den vid var tid 
gällande tjänstebeskrivningen för verktyg som ingår i GS1 
Förtagsprefix på GS1 Swedens webbplats, 
www.gs1.se (”Tjänstebeskrivningen”). 
GS1 Swedens IT-system är normalt i drift 24 timmar per dygn, sju 
dagar i veckan. Driften är emellertid under vissa tider oövervakad  
och driftstörningar under dessa tider kan förekomma. Därtill kan 
störningar i driften förekomma även på andra tider på grund av 
såväl planerade avbrott för underhåll och liknande åtgärder som 
begränsade icke planerade avbrott.  

Följande villkor gäller om Abonnenten väljer att dela information om sina 
produkter (”Produktinformation”) enligt vad som framgår av 
Tjänstebeskrivningen: 
 

a) Abonnenten samtycker till att Produktinformation delas med tredje 

man genom tjänster som tillhandahålls av GS1 Sweden eller GS1:s 

globala organisation, 

b) Om Abonnenten  tillhandahåller Produktinformation för annan parts 

räkning bekräftar Abonnenten att Abonnenten är behörig att ingå 

dessa villkor för sådan parts räkning. Abonnenten ska på GS1 

Swedens begäran styrka sådan behörighet.   

c) Abonnenten garanterar: 

(i) att Abonnenten har äganderätten och samtliga 

immateriella rättigheter till Produktinformation, 

(ii) att  hantering av Produktinformationen i enlighet med 

dessa avtalsvillkor och Tjänstebeskrivningen inte gör 

intrång i tredje parts rätt eller strider mot tillämplig 

lagstiftning, 

(iii) att Produktinformation inte innehåller virus, trojanska 

hästar eller annat skadligt material, samt 

(iv) att datakvaliteten för Produktinformation är i enlighet med 

vad som anges i GS1:s regelverk. 

d) Abonnenten bekräftar att Abonnenten är ensamt ansvarig för 

Produktinformation som delas, inklusive datakvaliteten på 

Produktinformation, och bekräftar – i den fulla utsträckning som är 

tillåten enligt lag – att varken GS1 Sweden, dess huvudorgan GS1 

AISBL eller någon annan GS1-medlemsorganisation har något som 

helst ansvar gentemot tredje part för skada, oavsett slag, som kan 

uppkomma i samband med tredje parts användning av Abonnentens 

Produktinformation. Abonnenten åtar sig att följa reglerna för 

validering i Verified by GS1.  

e) Abonnenten åtar sig att hålla GS1 Sweden, dess huvudorgan GS1 

AISBL och övriga GS1-medlemsorganisationer skadeslösa från krav 

från tredje part som baseras på  

(i) att användningen av Abonnentens Produktinformation 

utgör intrång i tredje parts immateriella rättigheter, eller 

(ii) att Abonnenten bryter mot dessa villkor eller tillämplig lag.  

Abonnentens skyldigheter enligt denna punkt e) gäller endast 

beträffande de områden som Abonnenten, inom ramen för tjänsten, 

har angivit som sin målmarknad. Med ”målmarknad” avses land eller 

annat geografiskt område där Abonnenten har beslutat göra 

produkten tillgänglig för köpare.  

f) Abonnenten är införstådd med att GS1 Sweden kan stänga av 

publiceringen av Abonnentens Produktinformation och även har rätt 

till övriga påföljder enligt dessa avtalsvillkor om Abonnenten bryter 

mot villkoren i denna punkt 4.  

g) Om avtalet mellan GS1 Sweden och Abonnenten upphör eller sägs 

upp har GS1 Sweden rätt att använda Abonnentens 

Produktinformation i enlighet med vad som anges i 

Tjänstebeskrivningen.  

   

5. Abonnentens Informationsskyldighet 

Abonnenten ska utan dröjsmål informera GS1 Sweden vid ändring av (i) 
företagsnamn (firma), (ii) kontaktperson, (iii) adress, (iv) sådan 
förändring av total årsomsättning att annan omsättningsklass enligt 
gällande prislista ska tillämpas för erläggande av avgift till GS1 Sweden 
eller (v) vid ändring av annan av Abonnenten tidigare lämnad uppgift om 
det kan antas vara av betydelse för GS1 Sweden att ha korrekt uppgift. 
 
6. Användning av uppgifter om Abonnenten och av 
Abonnenten skapade nummer 
GS1 Sweden har rätt att inom ramen för sin verksamhet använda 
Abonnentens företagsnamn- och adress liksom identifieringsnummer, 
såsom GLN och GTIN, som Abonnenten skapat enligt villkoren för GS1 
Företagsprefix. Sådan rätt inkluderar bland annat att dela uppgifterna 
med utvalda mottagare, som t.ex. återförsäljare i syfte att dessa ska 
kunna verifiera att identifieringsnumret baseras på en giltig GS1-licens, 
och med allmänheten. Om Abonnenten är en enskild näringsidkare och 
firman innehåller ett personnamn, innebär GS1 Swedens användning att 
personuppgifter behandlas. Personuppgifterna behandlas i enlighet med 
GS1 Swedens integritetspolicy på www.gs1.se. 

 

http://www.gs1.se/
http://www.gs1.se/
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7.  Revision av användning av tilldelat GS1 
Företagsprefix 

Abonnenten är införstådd med att en korrekt användning av 
GS1 Företagsprefix är en grundförutsättning för förtroendet för 
GS1-systemet. GS1 Sweden kan av det skälet komma att 
genomföra kontroller för att säkerställa att användningen av 
GS1 Företagsprefix överensstämmer med meddelade 
tillämpningsanvisningar för GS1-systemet. Abonnenten åtar sig 
att i skälig omfattning medverka vid sådana kontroller och att 
tillhandahålla den information härför som GS1 Sweden begär. 

8. Erläggande av Avgifter och 
betalningsvillkor härför  
Som ersättning för tilldelat GS1 Företagsprefix och 
Abonnentens användande därav ska Abonnenten till GS1 
Sweden erlägga en återkommande årlig serviceavgift (”Årliga 
Serviceavgiften”). Årliga Serviceavgiften baseras på 
Abonnentens årsomsättning och ska beräknas enligt vid var tid 
av GS1 Sweden tillämpad prislista.  Abonnenten accepterar att 
den hos GS1 Sweden registrerade  

Abonnenten av ett tilldelat GS1 Företagsprefix ska betala den 
Årliga Serviceavgiften. Betalning ska erläggas mot faktura inom 
trettio dagar från i faktura angivet datum.  Vid försenad betalning 
debiteras dröjsmålsränta enligt räntelagen samt påminnelseavgift 
och andra indrivningskostnader såsom till exempel inkassoavgift. 
Om Abonnents dröjsmål med en betalning uppgår till sextio dagar 
eller mer har GS1 Sweden rätt att återkalla tilldelat GS1 
Företagsprefix. 

9. Överlåtelse av rättigheter 

Abonnenten har inte rätt att utan GS1 Swedens medgivande 
överlåta, pantsätta eller på annat sätt förfoga över rättigheter eller 
skyldigheter annat än vad som uttryckligen anges i dessa villkor. 

10. Ansvarsbegränsning 

Vid förekomsten av fel i GS1-systemet som i ej oväsentlig mån 
försvårar eller som gör det omöjligt för Abonnenten att använda 
GS1-systemet ska GS1 Sweden beredas tillfälle att avhjälpa felet. 
Om sådant fel ej avhjälps inom skälig tid från att felet påtalats för 
GS1 Sweden är Abonnenten berättigad att säga upp avtalet om 
GS1 Företagsprefix till omedelbart upphörande. GS1 Sweden är 
inte skyldig att utge någon ekonomisk ersättning till Abonnenten 
för direkt eller indirekt skada hänförlig till fel i GS1-systemet eller 
del därav såsom GS1 Företagsprefix och Abonnenten kan inte 
göra gällande annan påföljd än som uttryckligen anges i dessa 
villkor. Abonnenten är införstådd med att de avgifter som utgår för 
Abonnenten har baserats på innehåll och omfattning av denna 
ansvarsbegränsning. 

11. Avtalstid, uppsägning och vite 
Avtalet mellan GS1 Sweden och Abonnent gäller tills vidare. Avtalet kan 
när som helst sägas upp till upphörande per utgången av det kalenderår 
under vilket uppsägning sker. Uppsägning skall ske skriftligen på där för 
avsedd blankett som finns att hämta på GS1 Swedens webbplats 
(www.gs1.se). 
Senast vid avtalets upphörande oberoende av orsak ska Abonnent helt 
upphöra att nyttja tilldelat GS1 Företagsprefix. Abonnent är särskilt 
införstådd med att Abonnenten inte därefter får märka objekt genom 
nyttjande av tilldelat GS1 Företagsprefix och att Abonnenten redan 
under uppsägningstiden i möjligaste mån aktivt ska verka för att upphöra 
med användningen av tilldelat GS1 Företagsprefix. Om Abonnenten 
fortsätter att använda tilldelat GS1Företagsprefix efter det att avtalet 
upphört, ska Abonnenten till GS1 Sweden betala ett vite uppgående till 
ett belopp om tio gånger de avgifter som Abonnenten skulle ha haft att 
erlägga om avtalet inte upphört att gälla. GS1 Sweden har även rätt till 
ersättning för kostnader som GS1 Sweden åsamkas i den mån dessa 
överstiger angivet vite. 

 

12. Konsekvenser av avtalsbrott och missbruk 

Abonnenten är införstådd med att GS1 Sweden vid överträdelse av 
dessa avtalsvillkor kan komma att säga upp avtalet med Abonnent med 
omedelbar verkan och att GS1 Sweden förbehåller sig rätt till 
skadestånd för liden skada vid avtalsbrott. 
Abonnenten är införstådd med att missbruk av tilldelat GS1 
Företagsprefix liksom av GS1-systemet i övrigt kan rendera ansvar 
enligt lag.  
 
13. Fullständig reglering 

Dessa villkor, inklusive från tid till annan meddelade 
tillämpningsanvisningar för GS1-systemet och andra uppgifter som 
villkoren hänvisar till, utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor 
som villkoren berör och ersätter samtliga skriftliga eller muntliga 
åtaganden, utfästelser och överenskommelser som föregått dessa 
villkor. 
 
14. Ändringar och tillägg 
GS1 Sweden har rätt att ändra dessa villkor trettio dagar efter det att 
Abonnent tillställts meddelande om sådan ändring. Mindre omfattande 
ändringar och/eller tillägg av villkoren samt ändringar av Årliga 
Serviceavgiften får emellertid verkan fjorton dagar efter det att 
ändringen/tillägget publicerats på webbplatsen (www.gs1.se). 
 
15. Meddelanden 

Meddelanden från Abonnenten enligt dessa villkor skall lämnas 
skriftligen till GS1 Sweden. Information finns att hämta på GS1 Swedens 
webbplats (www.gs1.se). 
 
16. Tvister 

Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras av allmän 
svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 
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