
 
 

VILLKOR FÖR VERIFIERING AV SYSTEM  
– VALIDOO VERIFIED SYSTEM DEVELOPER 
 

1. Inledning  

 Detta dokument innehåller villkoren för 
GS1 Sweden AB:s (”GS1”) tjänst 
verifiering (validering) av 
Systemutvecklarens system avsett att 
användas för Systemutvecklarens 
slutkunds räkning. Genom det 
verifierade systemet får 
Systemutvecklaren utföra en eller flera 
av följande tjänster gentemot sin 
slutkund: 

(i) skicka sin slutkunds 
artikelinformation till Validoo eller 
andra register eller databaser för vilka 
slutkunden har avtal med GS1; 

(ii) hämta sin slutkunds 
artikelinformation från Validoo  eller 
andra register eller databaser för vilka 
slutkunden har avtal med GS1;  

(iii) hämta sin slutkunds 
artikelinformation från Validoo eller 
andra register eller databaser för vilka 
slutkunden har avtal med GS1 och 
distribuera artikelinformationen  till 
slutkundens register eller databas. 

 Med ”system” menas i dessa villkor en 
programvarulösning, app, webbtjänst 
eller liknande.  

2. Förutsättningar och begränsningar 

 Som förutsättning för tjänsten gäller 
att: (i) Systemutvecklaren har ett eget 
GS1 företagsprefix för att GLN ska 
kunna registreras i Validoo som 
identifiering av Systemutvecklaren; (ii) 
Systemutvecklaren har personella 
resurser (egna eller inhyrda) med 
tillräcklig kompetens kring utveckling av 
aktuellt tekniskt format; (iii) 
Systemutvecklaren uppfyller kraven på 
system och övriga krav enligt 

beskrivningen av verifieringsprocessen 
på www.gs1.se. 

 Systemutvecklaren har rätt att använda 
det verifierade systemet i enlighet med 
vad som anges i punkt 1.1 ovan endast i 
den utsträckning som 
Systemutvecklarens slutkunder själva 
har tillämpligt avtal med GS1 om 
Validoo eller andra register eller 
databaser.  

 Det åligger Systemutvecklaren att 
informera sig om eventuella 
begränsningar i sina slutkunders rätt att 
använda Validoo, eller andra tillämpliga 
register eller databaser, vilka kan 
inverka på möjligheten för 
Systemutvecklaren att utföra tjänsterna 
enligt punkt 1.1 gentemot slutkunden. 
Så snart slutkunden inte längre har 
tillämpligt avtal med GS1, upphör 
Systemutvecklarens rätt att utföra 
motsvarande tjänst enligt 1.1 gentemot 
slutkunden  och Systemutvecklaren ska 
omedelbart tillse att slutkunden inte 
längre kan ta emot tjänsten.     

 Systemutvecklaren åtar sig att följa de 
begräsningar i användningen av data 
som följer av sina slutkunders avtal om 
Validoo eller andra register eller 
databaser med GS1, bl.a. att inte 
förvanska artikelinformation. 

 Systemutvecklaren ska säkerställa att 
varje slutkund endast har tillgång till sin 
data och att slutkunders data inte 
sammanblandas.  

3. Verifieringsprocessen 

 Tillvägagångssättet för verifieringen 
finns beskrivet under 
http://www.gs1.se. 
Verifieringsprocessen skiljer sig åt 
beroende på hur Systemutvecklaren 
avser att använda systemet gentemot 

http://www.gs1.se/


 
 

sina slutkunder (se punkt 1.1 (i)-(iii) 
ovan). GS1 förbehåller sig rätten att 
ändra verifieringsprocessen, se vidare 
punkt 6. 

4. . Tillgänglighet  

 Validoo 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.  

5. GS1:s åtaganden för verifieringen 

GS1 ska återkoppla resultatet av 
verifieringen t.ex. genom e-
postmeddelande till Systemutvecklaren 
inom skälig tid, dock senast inom 10 
arbetsdagar. För det fall godkänt 
resultat av verifieringsprocessen inte 
erhålls, kommer GS1 skriftligen 
meddela Systemutvecklaren att 
ytterligare arbete krävs för att godkänt 
resultat ska erhållas. Ersättning för 
ytterligare arbete med verifieringen 
utgår på löpande räkning i enlighet med 
GS1:s prislista. 

6. Ändringar av verifieringsprocessen 
samt återverifiering 

 GS1 förbehåller sig rätten att ändra 
tillvägagångssättet för verifiering. GS1 
förbehåller sig vidare rätten att kräva 
återverifiering av Systemutvecklarens 
system om systemet enligt GS1:s skäliga 
bedömning efter godkänd verifiering 
uppvisar sådana brister att en 
återverifiering måste ske, t.ex. i det 
fallet att meddelanden med 
artikelinformation som inte uppfyller 
föreskrivna krav skickas till GS1. För 
varje verifieringsprocess utgår en ny 
Verifieringsavgift. 

7. Ansvarsbegränsning  

 GS1 ersätter Systemutvecklaren endast 
för dennes styrkta och skäliga 
kostnader som uppkommit som en 
direkt följd av vårdslöshet från GS1:s 
sida. Systemutvecklaren har således 
inte någon rätt till ersättning för 
indirekta kostnader, skador eller 
förluster, såsom utebliven vinst, 
kostnader som blivit onyttiga eller 
andra följdskador, och inte heller för 
Systemutvecklarens förlust av data, 
även om GS1 uppmärksammats på 
möjligheten att sådana kostnader kan 
uppstå. GS1 är vidare fri från allt ansvar 
för kostnad som beror på sådan 
omständighet som anges i punkt 8. 
Oberoende av vad som angetts ovan, är 
GS1:s sammanlagda ansvar gentemot 
Systemutvecklaren begränsat till den 
ersättning som Systemutvecklaren 
erlagt till GS1 för verifiering av sitt 
system. Anspråk på ersättning ska 
framföras inom skälig tid, dock senast 
sex (6) månader från den dag då 
Systemutvecklaren fått eller borde fått 
kännedom om den omständighet på 
vilken talan grundas. 
Systemutvecklaren kan inte göra några 
andra påföljder gällande gentemot GS1 
än vad som anges i dessa villkor. Om det 
föreligger fel har GS1 rätt att avhjälpa 
felet.  

8. Befrielsegrunder  

 GS1 har ingen ersättningsskyldighet 
eller annat ansvar om GS1 kan visa att 
kostnaden beror på omständighet 
utanför GS1:s kontroll som GS1 inte 
skäligen kunde ha förväntats räkna med 
och vars följder GS1 inte skäligen kunde 
ha undvikit eller övervunnit.  

9. Ersättning och betalningsvillkor  

 Som ersättning för verifiering av 
Systemutvecklarens system ska 
Systemutvecklaren till GS1 erlägga dels 
en verifieringsavgift per verifiering i 
form av en engångssumma 



 
 

(”Verifieringsavgiften”) samt en 
återkommande årlig avgift 
(”Serviceavgiften”).  För ytterligare 
arbete som utförs enligt punkt 0 utgår 
ersättning på löpande räkning i enlighet 
med GS1:s prislista. På webbplatsen 
www.gs1.se återfinns en beskrivning av 
vad som ingår i Verifieringsavgiften och 
Serviceavgiften samt aktuella avgifter. 
Betalning ska erläggas inom trettio (30) 
dagar.  

10. Avtalstid 

 Avtalet gäller tillsvidare så länge 
förutsättningarna i punkt 2 är uppfyllda. 
Systemutvecklaren kan när som helst 
säga upp avtalet till upphörande per 
utgången av det kalenderår under vilket 
uppsägning sker. För GS1 gäller att 
avtalet kan sägas upp med tillämpning 
av tolv (12) månaders uppsägningstid. 
Oaktat det föregående, har 
Systemutvecklaren rätt att säga upp 
dessa villkor till omedelbart 
upphörande då ändring eller tillägg 
enligt punkt 11 som är av väsentlig 
beskaffenhet, träder i kraft. Uppsägning 
från Systemutvecklaren eller GS1 ska 
vara skriftlig. 

11. Ändringar och tillägg 

 GS1 har rätt att ändra dessa villkor 
trettio (30) dagar efter det att 
Systemutvecklaren tillställts 
meddelande om sådan ändring. Mindre 
omfattande ändringar och/eller tillägg 
av villkoren samt ändringar av 
ersättningar får emellertid ske fjorton 
(14) dagar efter det att 
ändringen/tillägget publicerats på 
webbplatsen www.gs1.se 

12. Överlåtelse 

 Part äger inte rätt att utan den andre 
partens medgivande överlåta sina 
rättigheter eller skyldigheter enligt 
dessa villkor. 

13. Tillämplig lag och tvister 

 Svensk lag ska gälla för detta avtal. Tvist 
i anledning av detta avtal ska avgöras av 
allmän svensk domstol med Stockholms 
tingsrätt som första instans. 
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