SLUTANVÄNDARRÄTTIGHETER
(EUR Version: 32092020)
Slutanvändarrättigheterna är en del av och är införlivade med referens i UPS teknikavtal, som är
tillgängligt på <https://www.ups.com/assets/resources/media/sv_SE/UTA.pdf>.
Rättigheterna och
begränsningarna i dessa Slutanvändarrättigheter gäller för den identifierad UPS-tekniken. Följaktligen gäller
rättigheterna och begränsningarna för dig bara om du använder eller tillgår UPS-tekniken för vilka dessa
rättigheter och begränsningar gäller. Gå igenom de rättigheter och restriktioner som gäller för användning av och
tillgång till UPS-tekniken före någon användning av eller tillgång till den UPS-teknik som är identifierad i dessa
Slutanvändarrättigheter.
Dessutom
kan
Informationsoch
allmänna
användningspolicyer
<https://www.ups.com/assets/resources/media/sv_SE/IGUP.pdf> gälla för användning och tillgång till all UPSteknik och är införlivade i dessa Slutanvändarrättigheter. Ord skrivna med versaler som används men inte är
definierade i dessa Slutanvändarrättigheter ska ha den innebörd som anges i avsnittet Allmänna villkor i detta
Avtal.
Om inte annat anges i dessa Slutanvändares rättigheter är din åtkomst till och användning av UPStekniken är kostnadsfri. Genom användning av UPS-teknik kan du få tillgång till avgiftsbaserade UPS-tjänster
(t.ex. sändningstjänster som du kommer åt genom valfri UPS-teknik) som regleras av andra avtal med UPSI. Du
bekräftar att din användning av UPS-tjänster som du tillgår genom UPS-tekniken, oavsett om du betalar för dem
eller inte, omfattas av de avtal du ingått med UPSI som avser sådana UPS-tjänster, inklusive bland annat de
tillämpliga UPS frakt- och tjänstevillkoren.
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1.1

Alla UPS-tekniker. Följande gäller alla UPS-tekniker.
Beta-teknik.

(a)
Tillgänglighet. I vissa fall kan UPS erbjuda dig att under en period testa förbättringar
av UPS-tekniken eller annan ny teknik, som inte är allmänt tillgänglig, (gemensamt kallade ”Betateknik”). Om
Betatekniken utgör en förbättring av en existerande UPS-teknik ska den anses utgöra en del av den UPS-teknik
den baserar sig på och de villkor i detta Avtal som gäller för den UPS-tekniken ska även gälla för Betatekniken.
Om Betatekniken utgör en helt ny teknik kommer UPS att ange vilka villkor som gäller för din användning av
Betatekniken. OAKTAT NÅGOT MOTSÄGANDE I DE ALLMÄNNA VILLKOREN, SKA UPS INTE HA
NÅGOT ANSVAR GENTEMOT DIG BETRÄFFANDE DIN ANVÄNDNING AV BETATEKNIK. Om det
finns en konflikt mellan andra villkor i detta Avtal och detta Avsnitt 1.1 i Slutanvändares rättgheter, ska detta
Avsnitt 1.1 i Slutanvändares rättigheter ges företräde i den utsträckning som krävs för att lösa sådan konflikt
avseende Beta-tekniken.
(b)
Sekretess. Existensen, egenskaperna, funktionen, säkerheten, prestandan,
bedömningen, utvärderingen, funktionsdugligheten och innehållet i Betatekniken, dina kommentarer, frågor och
förslag rörande Beta-tekniken samt all övrig information och data som är hänförlig till eller ingår i Betatekniken,
är UPS konfidentiella information eller affärshemlighet.
(c)
Användning av din information. Betatekniken kan innehålla en funktion som gör att
UPS kan mäta din användning av dess olika funktioner och informera UPS om denna användning i elektronisk
form. UPS har rätt att samla in systemkonfigurationsdata och en logg över dina aktiviteter under användandet av
betatekniken (”Betateknikrapporten”). UPS kan använda Betateknikrapporten som hjälp för att utföra
felsökningsanalys och förbättra Betateknikens funktionalitet. Du godkänner att UPS utan varje begränsning eller
förpliktelse gentemot dig har rätt att fritt reproducera, använda, yppa, förevisa, återge, omvandla, skapa härledda
arbeten från och till annan distribuera alla kommentarer, information, data och förslag, inklusive feedbackdata
(men inte inkluderande finansiella data, finansiella planer eller produktplaner som inte är allmänt kända eller
allmänt tillgängliga) som du tillhandahåller UPS med avseende på Betatekniken. Vidare äger UPS rätt att fritt
använda idéer, koncept, know-how eller teknik som sådan information innehåller utan några som helst
begränsningar eller förpliktelser gentemot dig.
(d)
Defekter och fel. OAKTAT NÅGOT MOTSÄGANDE I AVSNITT 8.2 I DE
ALLMÄNNA VILLKOREN BEKRÄFTAR DU OCH GODKÄNNER ATT (A) BETATEKNIK KAN
INNEHÅLLA DEFEKTER OCH FEL OCH ATT UPS INTE KOMMER ATT GE NÅGRA LÖFTEN ELLER
LÄMNA NÅGON GARANTI (ENLIGT STADGA, INHEMSK LAG ELLER NÅGOT ANNAT) FÖR ATT
BETATEKNIKEN KOMMER ATT MOTSVARA DINA KRAV ELLER ATT ANVÄNDNINGEN AV DEN,
ELLER DESS DRIFT, KOMMER ATT VARA AVBROTTSFRI ELLER FELFRI (B) BETATEKNIKEN INTE
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HAR UTGIVITS KOMMERSIELLT OCH UPS HAR INTE NÅGON SKYLDIGHET ATT
TILLHANDAHÅLLA BETATEKNIK FÖR FÖRSÄLJNING ELLER LICENSIERING VID NÅGON
FRAMTIDA TIDPUNKT SAMT (C) UPS INTE HAR NÅGON SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA
UNDERHÅLL, SUPPORT ELLER ANDRA TJÄNSTER MED AVSEENDE PÅ BETATEKNIK.
(e)
Provperiod. Testperioden för Betateknik löper från det datum du mottar Betatekniken
till det datum som UPS efter eget gottfinnande bestämmer. UPS har rätt att när som helst avsluta testperioden och
alla rättigheter som upplåtits i Betateknik genom uppsägning till dig. Du förbinder dig att upphöra med
användningen av Betateknik vid den tidpunkt som infaller först av att testperioden löper ut eller avslutas genom
uppsägning av UPS. Betateknik får endast användas i samband med inlämnade sändningar.
1.2
Slutanvändare på myndigheter i USA. UPS-tekniken kvalificerar sig som ”kommersiella
artiklar”, eftersom den termen definieras i Federal Acquisition Regulation 48 CFR §2.101, bestående av
”kommersiell datorprogramvara” och ”kommersiell datorprogramvarudokumentation” (inklusive alla
medföljande tekniska data) eftersom sådana termer används i 48 CFR §12.212 och 48 CFR §227.7202-3, oavsett
om UPS-tekniken levereras som en produkt eller används av den amerikanska regeringens slutanvändare i
samband med en tjänst. Användningen, dupliceringen, reproduktionen, frisläppandet, modifieringen, utlämnande
av eller överföringen av UPS-tekniken och alla uppgifter som är relaterade därtill eller härledda därav är begränsad
i enlighet med 48 C.F.R. §12.211, 48 C.F.R. §12.212, 48 C.F.R. §227.7102-2 och 48 C.F.R. §227.7202-1 till
227.7202-4, enligt vad som är tillämpligt. Detta är i stället för, och ersätter, alla Federal Acquisition Regulations
(”FAR”), Defense FAR Supplement (”DFARS”) eller annan byrås tilläggsklausul eller bestämmelse som handlar
om regeringens rättigheter i datorprogram eller tekniska data. Slutanvändare inom amerikanska myndigheter
kommer endast att förvärva UPS-tekniken med de rättigheter som anges i detta Avtal. Om den amerikanska
regeringens slutanvändare har ett behov av rättigheter som inte överförs enligt villkoren som beskrivs i detta
avsnitt, måste den förhandla med UPS för att avgöra om det finns godtagbara villkor för överföring av sådana
rättigheter, och ett ömsesidigt godtagbart skriftligt tillägg som specifikt förmedlar sådana rättigheter måste ingå i
alla tillämpliga avtal för att vara gällande. Om detta avtal inte uppfyller den amerikanska regeringens
slutanvändares behov, och parterna inte kan nå en ömsesidig överenskommelse om villkoren för detta avtal,
accepterar den amerikanska regeringens slutanvändare att säga upp sin användning av UPS-tekniken och returnera
all programvara eller teknisk information som levererats som del av UPS-tekniken, oanvänd, till UPS.
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Alla UPS Developer Kit API:er. Nedanstående gäller för alla UPS Developer Kit API:er.

2.1
Rättigheter. Om du får teknisk API-dokumentation för ett UPS Developer Kit API och
nödvändiga Säkerhetselement, har du en licens för att utveckla Applikationer och använda sådana Applikationer
för att använda UPS Developer Kit API utom från det förbjudna territoriet. Vi vill förtydliga att licensen som
avses i ovanstående paragraf inte ger dig rätt att auktorisera eller tillåta (a) tredje parter att använda
Applikationerna eller för dig att använda Applikationerna till förmån för en tredje part eller (b) distribuera
Applikationerna till en tredje part. Om du får tillgång till UPS Developer Kit API som en del av en
tredjepartslösning, får du ingen teknisk API-dokumentation och har heller ingen rätt att utveckla eller distribuera
någon Applikation och återstoden av denna artikel 2 i Slutanvändarrättigheterna gäller inte för din användning av
något UPS Developer Kit API via sådan tredjepartslösning. Du får tillgå varje UPS Developer Kit API från ett
land eller territorium som inte ligger inom det förbjudna territoriet. Du bekräftar och accepterar emellertid att
UPS Developer Kit API:er inte kommer att returnera ett avsett resultat för varje land eller territorium i det tillåtna
territoriet. I den tillämpliga tekniska API-dokumentationen hittar du information om för vilka land eller
territorium varje UPS Developer Toolkit API kommer att ge ett avsett resultat.
2.2
Äganderätt. Du innehar alla rättigheter, äganderätter och ägarandelar med avseende på
Applikationerna, förutom i den utsträckning dessa införlivar UPS-material eller därav härledda eller ändrade verk.
2.3
Åtkomst till Applikationer. Efter skriftlig begäran om detta ska du, i enlighet med vad UPS
väljer, antingen ge UPS tillgång till Applikationen eller en kopia av den (och/eller alla uppdateringar av denna)
och samtliga webbadresser där Applikationen finns på Internet (om Applikationen används eller görs tillgängligt
via Internet) för att kunna kontrollera Applikationens kompatibilitet med villkoren i detta Avtal, inklusive utan
begränsning, den tekniska API-dokumentationen. UPS kan stänga av tillgången till UPS Developer Kit
API/API:er utan föregående meddelande om de har en rimlig anledning att tro att en Applikation strider mot detta
Avtal.
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2.4
Support. Med undantag för ärenden som är relaterade till UPS ombesörjande av produkter och
tjänster (t.ex. registrering för UPS.com eller UPS My Choice) skall du tillhandahålla allt underhåll och all support
för din Applikation.
2.5
Visning av information. Applikationen får inte visa information beträffande andra leverantörer
av frakttjänster eller deras frakttjänster på någon sida, vare sig den består av en eller flera ramar som visar
information. Detta krav hindrar inte att Applikationen visar en meny av frakttjänsteleverantörer, förutsatt att en
sådan meny eller sida inte inkluderar annan information, bl.a. sådan information som identifierar särskilda
tjänstenivåer hos frakttjänsteleverantörer. Inom Applikationen måste du presentera alla data inom varje datafält
utan ändring, radering eller modifiering av något slag.
2.6
Förbud. När du använder UPS Developer Kit API:er, får du inte underlicensiera tillgång till ett
UPS Developer Kit API för användning av en tredje part. Följaktligen får du inte skapa en Applikation som
fungerar väsentligen på samma sätt som UPS Developer Kit API och erbjuda den för användning av tredje part
eller använda API:erna för att behandla eller lagra data som omfattas av bestämmelserna om internationell
vapenhandel (International Traffic in Arms Regulations) som tillämpas av det amerikanska utrikesdepartementet
(U.S. Department of State).
2.7
Prisinformation. Om du visar eller annonserar andra priser än de UPS-priser som ges av UPS
Developer Kit måste följande formulering eller den vid varje tidpunkt av UPS uppgivna formuleringen visas på
ett framträdande sätt i rimlig närhet till dessa priser: ”Dessa priser utgör inte nödvändigtvis endast UPS:s priser
och kan inkludera hanteringsavgifter som lagts till av [dig].”
2.8
Restriktioner för förläggning (hosting). Du har rätt att (1) förlägga en Applikation till din
anläggning i ett land eller territorium som inte är ett förbjudet territorium eller (2) ingå avtal med en
Tjänsteleverantör som inte är en UPS-konkurrent (”Hosting Provider”), om sådan UPS-konkurrent inte har
godkänts skriftligen av UPS, om att uteslutande för din räkning förlägga Applikationen till en anläggning som
tillhör Tjänsteleverantören i ett valfritt land eller territorium som inte är ett förbjudet territorium.
2.9
Begränsningar. UPS sätter och verkställer gränser för din användning av UPS Developer Kit
API:er (t.ex. begränsa antalet begäranden som du kan göra), enligt vårt eget gottfinnande. Du godkänner, och
kommer inte att försöka kringgå, sådana begränsningar som dokumenteras med varje UPS Developer Kit API.
Om du vill använda några UPS Developer Kit API:er utöver dessa begränsningar, måste du få UPS uttryckliga
samtycke (och UPS kan neka en sådan begäran eller villkora godkännandet i ditt avtal om ytterligare villkor
och/eller debitera dig för den användningen).
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Villkor för individuella UPS Developer Kit API:er. Utöver villkoren i Artikel 1 ovan gäller följande
villkor för det specifika UPS Developer Kit API.

3.1
UPS® Address Validation API (XML) och UPS Street Level Address Validation API (XML och
webbtjänster) Alla förfrågningar till UPS Address Validation API eller UPS Street Level Address Validation
API ska endast ske för att bekräfta en adress i samband med leverans av ett paket som är avsett för leverans via
tjänster som erbjuds av UPSI. Du ska utforma Applikationerna så att följande text, eller annan text som från tid
till annan tillhandahålls av UPS, visas framträdande i samma synliga fönster som och rimligt nära den information
som upplyser användaren om en ogiltig adress: ”OBSERVERA: UPS ansvarar inte för den information som
lämnas av adressvalideringsfunktionen. Adressvalideringsfunktionen stöder inte identifiering eller bekräftelse av
att någon har en viss adress.” Vidare ska du utforma Applikationerna så att följande text, eller annan text som
från tid till annan tillhandahålls av UPS, visas framträdande i samma synliga fönster som och rimligt nära den
Information som återsänds från UPS Address Validation API eller Street Level Address Validation API och
enligt ditt val upplyser användaren om antingen: (a) avseende en postboxadress eller (b) avseende vilken adress
som helst: ”OBSERVERA: Adressvalideringsfunktionen bekräftar adresser till postboxar. UPS levererar dock
inte till postboxar. Om kunden försöker att skicka till en postbox via UPS kan det resultera i ytterligare avgifter.”
3.2
UPS® Shipping API (XML och webbtjänster).UPS Shipping API medger åtkomst till
funktionen UPS Hazardous Materials som underlättar transport av vissa farliga varor och farliga material. Din
användning av funktionen UPS Hazardous Materials styrs av Avsnitt 10.1 i Slutanvändarrättigheterna.
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3.3

UPS Delivery Intercept™ API (webbtjänster).

(a)
Behöriga anställda. Du måste säkerställa att alla Applikationer som omfattar ett
Gränssnitt till UPS Delivery Intercept API (”DI-program”) endast används av dina anställda som behöver
åtkomst till sådana DI-program i samband med utförandet av deras normala arbetsuppgifter, i syfte att begära
Delivery Intercept-tjänster för dina inlämnade sändningar med ditt tillstånd (”DI-behöriga anställda”). Du måste
upprätthålla en förteckning över DI-behöriga anställda som du ska lämna till UPS inom tio arbetsdagar efter en
begäran om inspektion.
(b)
Åtkomst och användning. Åtkomst till och användning av DI-programmet, inklusive
och utan begränsning via dina nätverksresurser, plattformar, enheter, servrar, arbetsstationer och program som är
upprättade på ditt nätverk måste kräva ett användar-ID och lösenord för varje DI-behörig anställd. Du måste
säkerställa att användar-ID:n och lösenord för DI-programmet regleras på följande sätt: (1) varje DI-behörig
anställd kommer att ha eget ansvar för ett enda användar-ID och lösenord (2) inget användar-ID kommer att delas
som ett generiskt eller gruppanvändar-ID (3) alla åtkomstbehörigheter kommer att upphävas eller raderas
omedelbart för varje DI-behörig anställd som har sagts upp, är tjänstledig eller har flyttats (4) du kommer att
bevilja DI-behöriga anställda åtkomstbehörighet till DI-programmet på basis av befattning med den lägsta
behörighetsnivå som behövs för befattningen i fråga (5) om ett användar-ID upphävs måste ny autentisering och
positiv identifiering av den DI-behöriga anställda utföras innan användar-ID:t kan aktiveras igen samt (6)
användar-ID:n måste avaktiveras efter högst fem misslyckade inloggningsförsök. Du måste granska
godkännanden om åtkomst till DI-programmet minst en gång i månaden för att säkerställa att alla sådana
godkännande förblir lämpliga.
(c)
Säkerhet. Under detta Avtals Löptid måste du alltid upprätthålla fysiska
säkerhetsåtgärder för fysisk åtkomst till arbetsstationer som används för åtkomst till DI-programmet och dessa
ska ge minst lika gott skydd som de åtgärder du upprätthåller för dina egna affärshemligheter.
(d)
Dokumenterad användning. Du måste logga alla aktiviteter med avseende på åtkomst
till DI-programmet. Dessa granskningsdata måste bibehållas under Avtalets Löptid och 24 månader därefter.
Loggarna måste som minimum innehålla följande: (1) datum och tidpunkt för varje loggad händelse (2) när
sessionen avslutas (3) källans och destinationens IP-adress (4) användar-ID (5) detaljer för varje försökt, lyckat
och avvisat åtkomstförsök samt (6) typ av aktivitet som har utförts.
(e)
Revisionsgranskning. Du måste ge UPS och dess revisorer (inklusive
internrevisionspersonal och externa revisorer) rätt att revidera din efterlevnad av säkerhets- och
datahanteringskraven i detta Avsnitt 3.3(e) under följande omständigheter: (1) efter att UPS rimligen och i god
tro anser att DI-programmet eller dess Gränssnitt missbrukas, att det förekommer bedrägerier via DI-programmet
eller dess Gränssnitt eller att du inte efterlever säkerhetsskyldigheterna i denna paragraf 3.3 eller (2) efter en
överträdelse av någon begränsning för utlämnande av Information enligt paragraf 1 i policyerna om information
och allmän användning med avseende på Information som du tar emot via DI-programmet. Sådan rätt till
revisionsgranskning skall omfatta (X) tillträde till dina lokaler där DI-programmet används (Y) tillgång till
behöriga anställda samt (Z) åtkomst till data och dokumentation avseende åtkomst till och användning av DIprogrammet.
(f)
Ersättning. Du ska uteslutande på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS Skadelösa
parter fria från allt ansvar för varje skada som kan drabba eller belasta dem på grund av eller i samband med (1)
att du eller dina anställda, agenter eller konsulter använder eller missbrukar UPS Delivery Intercept API:er och
UPS-systemen samt (2) att någon person använder eller tillgår UPS Delivery Intercept API:er och UPS-systemen
efter att ha fått tillgång till dessa genom användning av Gränssnitten, Applikationerna eller Säkerhetselementen,
inklusive utan begränsning all direkt eller indirekt användning eller åtkomst, vare sig du auktoriserat den eller
inte.
3.4

UPS® Locator API for UPS Access Point™-platser (XML).

(a)
Ytterligare begränsningar för användning. Du accepterar att du endast får använda
UPS Locator API for UPS Access Point Locations som stöd för eller svar på en kundgenererad begäran om
manifestuppgifter om inlämnade försändelser. Du får inte använda platsinformation som returneras av UPS
Locator API for UPS Access Point Locations för andra ändamål än att uppfylla en sådan kundgenererad
begäran. Du måste kassera all platsinformation som returneras av UPS Locator API for UPS Access Point
Locations efter slutförandet av varje fjärrkommunikationssession med din kund. Du samtycker till att inte
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använda platsinformation från UPS Locator API for UPS Access Point Locations, helt eller delvis, förutom
såsom uttryckligen anges i detta avsnitt 3.4(a), utan uttryckligt skriftligt medgivande från UPS.
(b)
Inga varumärkesrättigheter. Oavsett något motsägande i detta dokument, så
auktoriserar inte detta dokument dig att använda något varumärke, ord, namn, symbol eller anordning, eller vilken
som helst kombination därav, som ägs eller är licensierad av UPS i någon UPS Access Point Application. I den
utsträckning som du avser att använda UPS Access Point-varumärken i samband med sådan UPS Access Point
Application, måste du fylla i ansökningsformuläret för varumärket för UPS Access Point på UPS Brand Central
på <https://brand.ups.com> och få en varumärkeslicens från UPS, som UPS enligt eget gottfinnande, godkänner.
3.5

UPS® Electronic Manifest Service och UPS Host Manifest Service.

(a)
Uppladdningskrav. Du godkänner att du endast får ladda upp PLD-uppgifter till UPS
Electronic Manifest Service eller UPS Host Manifest Service förutsatt att du (1) först bekräftar alla PLDuppgifter med UPS Rating API och en adressvalideringsfunktion som bekräftar korrektheten för ort, delstat och
postnummer (om tillämpligt) (2) har fått skriftligt intyg från UPS som anger att Applikationen och alla Gränssnitt
som används i samband med Applikationen har granskats och godkänts av UPS eller (3) har fått tillgång till UPS
Electronic Manifest Service eller UPS Host Manifest Service genom en tredjepartslösning. Detta intyg blir
ogiltigt om Applikationen eller Gränssnitten på något vis ändras, modifieras eller används tillsammans med någon
programvara som påverkar funktionen hos Applikationen eller Gränssnitten.
(b)
Utbyte av information. Du godkänner att Applikationen eller tredjepartslösningen är
tillgänglig för UPS genom fjärråtkomst under en begränsad tidsperiod uteslutande i syfte att tillhandahålla
uppdateringar och ändringar hänförliga till UPS-tjänster, UPS priser, UPS spårningskoder och/eller UPS-material
som ingår i Applikationen eller Tredjepartslösningen.
(c)
PLD Uppladdning. Du måste skicka PLD till UPS för alla utgående sändningar som
skickas med manifest via UPS Electronic Manifest Service och UPS Host Manifest Service innan paketen
ifråga hämtas av UPS-chauffören.
3.6
UPS® Account Validation API. Du anger och garanterar att du kommer att försöka att validera
kontonummer med användning av UPS kontovaliderings-API endast i de fall då du har erhållit tillstånd från den
av UPS auktoriserade kontoinnehavaren av sådana kontonummer att validera de kontonumren. Du ska på egen
bekostnad gottgöra och hålla UPS Skadelösa parter fria från allt ansvar för varje skada som kan drabba eller
belasta dem och som härrör från eller har samband med att du bryter mot detta Avsnitt 3.6.
3.7

UPS My Choice™ Enrollment API och UPS My Choice™ Eligibility API.

(a)
Restriktioner. Du får endast skicka information till UPS för förregistrering i UPS My
Choice med hjälp av UPS My Choice Enrollment API och UPS My Choice Eligibility API där information har
matats in direkt av den person som ska förregistreras (”My Choice Enrollee”) eller fyllts i, i förväg av
Applikationen och, i båda fallen, och har bekräftats av den My Choice Enrollee:n. I syfte att undvika allt tvivel
är det viktigt att påpeka att du inte får ge UPS information för förregistrering i My Choice när informationen har
samlats in via ett callcenter. Du får endast använda uppgifter som UPS tillhandahåller via UPS My Choice
Enrollment API och UPS My Choice Eligibility API (”My Choice-registreringsinformation”) i samband med
registrering av en My Choice Enrollee i UPS My Choice förknippat med ifrågavarande My Choice Enrollee, så
som uttryckligen medges häri.
(b)
Lagring av återlämnad Information. Med undantag för det begränsade syftet att
upprätthålla efterlevnad av de procedurer för temporär lagring och inlämning som beskrivs nedan har du ej rätt att
lagra någon annan My Choice-registreringsinformation än kortlivade kopior som behövs för att utbyta Information
med UPS-system och My Choice Enrollee:er via Applikationen relaterad till en My Choice Enrollee:s specifika
förfrågan om interaktion med Applikationen. Alla kortlivade kopior måste förstöras så att de inte kan återskapas
efter att den My Choice Enrollee:n som kopian skapades för har slutfört det begärda utbytet av information.
(c)

Medgivande från My Choice Enrollee och riktlinjer för utveckling.

(i)
Presentation av meddelande. Du måste ge My Choice Enrollee:er ett medel
varmed My Choice Enrollee:er uttryckligen kan begära registrering i UPS My Choice via Applikationen (ett
”Samtyckesmeddelande för My Choice-registrering”). Gränssnittet till Applikationen måste omfatta en kryssruta

5

som en del av Samtyckesmeddelandet för My Choice-registrering. Samtyckesmeddelandet för My Choiceregistrering kan visas tillsammans med licensierade My Choice-märken, förutsatt att sådana licensierade My
Choice-märken visas i enlighet med villkoren i detta Avtal. Ett Samtyckesmeddelande för My Choice-registrering
ska visas på ett sätt som i allt väsentligt liknar följande: ”Ja! Förregistrera mig i UPS My Choice®-tjänster så att
jag kan få meddelanden om paketleveranser via e-post. Jag förstår att UPS kommer att använda uppgifter som
samlas in av [dig] för att förregistrera mig i UPS My Choice-tjänster och skicka ett e-postmeddelande till den
adress jag tillhandahöll med fler uppgifter, inklusive hur jag kan registrera mig fullständigt för att få tillgång till
ytterligare funktioner. Läs UPS Integritetsmeddelande på www.ups.com om du behöver mer information.”
Samtyckesmeddelandet för My Choice-registrering ska föregås av en kryssruta som inte är markerad i förväg.
(ii)
Granskning. Före all kommersiell användning av Applikationen måste du
förse UPS med en länk till en utvecklings- och testsida där UPS kan få åtkomst till ditt föreslagna
Samtyckesmeddelande för My Choice-registrering i Applikationen så att UPS kan granska och godkänna det. UPS
förbehåller sig rätten att avvisa ditt föreslagna Samtyckesmeddelande för My Choice-registrering. Om UPS
avvisar ditt föreslagna Samtyckesmeddelande för My Choice-registrering ska parterna samarbeta för att ta fram
ett ömsesidigt godtagbart Samtyckesmeddelande för My Choice-registrering. Du och UPS ska tillsammans
komma överens om var Samtyckesmeddelandet för My Choice-registrering ska placeras i Gränssnittet. Du måste
dessutom förse UPS med en fullständig kopia av det grafiska användargränssnittet för varje skärm i Applikationen
som innehåller UPS My Choice-registreringsprocessen inom tre (3) dagar efter begäran från UPS.
(iii)
Dokumenterat samtycke. Du måste registrera och lagra uppgifter, inklusive
My Choice Enrollee:ns för- och efternamn, datum, tidstämpel och Gränssnittets designversion (sådana uppgifter
om en My Choice Enrollee benämns sammantaget ”My Choice-registreringsgodkännandepost”) som bevis på
varje My Choice Enrollee:s uttryckliga begäran om registrering i UPS My Choice-tjänster och tillhandahålla UPS
samtliga My Choice-registreringsgodkännandeposter i .CSV-format, elektroniskt via säkert
filöverföringsprotokoll (file transfer protocol, FTP), inom tre (3) dagar efter en sådan begäran. Efter att du har
försett UPS med My Choice-registreringsgodkännandeposter i enlighet med föregående paragraf måste du ta bort
alla sådana My Choice-registreringsgodkännandeposter.
(d)
Dokumentansvarig. På begäran från UPS ska du göra en dokumentationsansvarig
medarbetare tillgänglig för att på UPS bekostnad ge vittnesmål om en My Choice Enrollee:s till registrering i My
Choice-tjänster med hjälp av alla tillgängliga uppgifter.
(e)
Ersättning. Du ska uteslutande på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS Skadelösa
parter fria från allt ansvar för varje skada som kan drabba eller belasta dem och som härrör från eller har samband
med att du (i) underlåter att tillhandahålla tillräckligt bevis på en My Choice Enrollee:s samtycke till registrering
i UPS My Choice eller (ii) ger UPS felaktiga uppgifter via UPS My Choice Enrollment API och UPS My Choice
Eligibility API.
3.8
UPS Returns™ on the Web API. Din användning av UPS Returns on the Web-tjänsterna,
inklusive tillhörande fakturerings- och betalningsvillkor för inlämnade försändelser som manifesteras genom UPS
Returns on the Web API, styrs av UPS Returns on the Web™, (”ROW-avtal”) ett avtal om begränsad friskrivning
för transportörer mellan dig och UPSI.
4

Alla webbaserade UPS-tekniker. Följande villkor gäller för alla UPS-tekniker som är tillgängliga på UPS
Webbplatser.

4.1
Tillgängliga funktioner. Du får tillgå alla webbaserade UPS-tekniker från ett land eller
territorium som inte ligger inom det förbjudna området. Du bekräftar och accepterar emellertid att en webbaserad
UPS-teknik inte kommer att returnera ett avsett resultat för varje land eller territorium i det tillåtna territoriet.
4.2
Samlad inloggning och tredjeparts online-tjänster. UPS erbjuder funktionen samlad inloggning
på UPS.com. Om du väljer att använda dina inloggningsuppgifter för en av de sociala plattformar som anges på
sidan samlad inloggning på UPS.com (var och en benämns ”Plattform”) kommer Plattformen att nu och i
framtiden förse UPS med dina basuppgifter som namn, e-postadress och alla andra uppgifter du ger Plattformen
tillstånd att dela med UPS. När du använder Plattformarna samverkar du med tredje parter, dvs. inte med UPS.
UPS rekommenderar inte och har ingen kontroll över Plattformar. De uppgifter som du delar med en Plattform är
föremål för Plattformens egen integritetspolicy och dina integritetsinställningar på Plattformen. UPS lämnar inga
representationer eller garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda, avseende Plattformar eller någon annan
webbplats eller tillämpning som tillhör tredje part (inklusive avseende noggrannhet, tillförlitlighet eller
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fullständighet hos information som tillhandahålls genom den eller dess integritetsrutiner). Om du bestämmer dig
för att använda andra webbplatser, inklusive någon av Plattformarna, gör du det på egen risk. UPS ansvarar inte
under några omständigheter för någon förlust eller skada som uppstår som resultat av din användning av en
Plattform eller någon webbplats eller tillämpning som tillhör en tredje part. Om Plattformstjänsten av någon
orsak blir tillfälligt eller permanent otillgänglig, om du väljer att ta bort ditt konto från Plattformen eller om du
avlänkar dina inloggningsuppgifter till Plattformen från din UPS-profil på ups.com kommer du inte att kunna
logga in till din UPS-profil på ups.com med dina inloggningsuppgifter för den Plattformen. Om du vill logga in
och fortsätta att använda din UPS-profil på UPS.com måste du använda dina inloggningsuppgifter för din UPSprofil.
5

Villkor för enskilda webbaserade UPS-tekniker. Utöver villkoren i Artikel 3 ovan gäller följande villkor
för den specifika webbaserade UPS-tekniken som nås på UPS Webbplatser.

5.1
UPS.com™ Shipping. UPS.com™ Shipping medger åtkomst till funktionen UPS Hazardous
Materials som underlättar transport av vissa farliga varor och farliga material. Din användning av funktionen
UPS Hazardous Materials styrs av Avsnitt 10.1 i Slutanvändarrättigheterna.
5.2
UPS.com™ Void a Shipment. Du godkänner att du endast får annullera en sändning genom
UPS.com Void a Shipment om (1) sändningen sker under UPS-kontot som är förknippat med ditt UPS.com
Systemkonto men inte ett konto som debiteras direkt till ett kreditkort (2) UPS har tagit emot giltiga PLD-uppgifter
för sändningen men har inte tagit sändningen i besittning och (3) begäran om att annullera sändningen görs mer
än (24) timmar efter att sändningens giltiga PLD-uppgifter tas emot av UPS om sändningen behandlas med UPStekniken UPS.com Shipping (UPS Internet Shipping), med UPS CampusShip-teknik eller UPS Developer
Kit API. Du garanterar vidare att du har tillstånd att annullera alla eventuella sändningar du skickar till UPS.com
Void a Shipment.
5.3
UPS.com™ Order Supplies. UPS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande fullständigt,
delvis eller inte alls tillgodose en transporttillbehörsbegäran som görs via UPS.com Order Supplies, inklusive
men utan begränsning baserat på transportvolymen som förknippas med UPS-kontot som anges i samband med
beställningen.
5.4
UPS.com™ Exportformulär. UPS tillhandahåller internationella fraktblanketter via UPS.com
Forms for Export för din bekvämlighets skull. Användning av dessa blanketter sker dock på din egen risk och
blanketterna och informationen som genereras av eller omnämns i UPS.com Forms for Export kan ändras eller
uppdateras utan varsel. Det är ditt ansvar att välja rätt blanketter och fylla i all nödvändig dokumentation. Förslag
på blanketter som framläggs av UPS.com Forms for Export utgör inte juridisk rådgivning till dig eller någon
annan person. Ytterligare dokumentation som inte tillhandahålls av detta program kan behövas för att tullklarera
ditt internationella paket. Under inga omständigheter ska UPS vara ansvarigt inför någon person eller enhet för
eventuella direkta, indirekta, tillfälliga, särskilda eller andra skador under någon rättsteori för eventuella fel i
informationen, blanketterna, eller funktionerna hos detta program, även om du har upplyst UPS om att sådana
skador kan förekomma. UPS FRÅNSÄGER SIG HÄRMED UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER,
INKLUSIVE MEN UTAN BEGRÄNSNING UNDERFÖRSTÅDD GARANTI AVSEENDE SÄLJBARHET
OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL.
5.5
Registrering av UPS Paperless™ e-dokument. Registreringsprocessen för UPS e-dokument
låter dig ladda upp UPS-bilder av dokument kopplade till en inlämnad försändelse (t.ex. en faktura) för
användning i samband med leverans av en inlämnad försändelse. Registreringsprocessen för UPS e-dokument
använder PLD för paket som transporterats via UPS och skickats elektroniskt av dig genom ett system som är
kompatibelt med UPS e-faktura för att skapa de kommersiella fakturor som behövs under leveransprocessen. Du
kan anmäla dig till UPS e-faktura genom att genomföra registreringsprocessen för UPS e-dokument som finns
på UPS.com och skicka in en kopia av ditt brevhuvud, en auktoriserad underskrift i elektroniskt format samt de
UPS-kontonummer som UPS e-faktura ska användas för. Du accepterar att UPS kommer att använda det insända
brevhuvudet och den auktoriserade underskriften för att generera kommersiella fakturor som en del av UPS efakturan. Du bekräftar att endast paket som skickats under de UPS-kontonummer du skickat in under
Registreringsprocessen för UPS e-dokument kommer att kunna använda UPS e-faktura. Om användning av
den inskickade underskriften skulle bli ogiltig åtar du dig att meddela UPS detta och att inte använda UPS efaktura förrän du skickat in en uppdaterad och giltig auktoriserad underskrift till UPS. Dessutom bekräftar du att,
för att komma till registreringsprocessen för UPS e-dokument för ett paket måste du skicka PLD för detta paket
till UPS via ett system som är kompatibelt med registreringsprocessen för UPS e-dokument innan paketet
överlämnas till UPS. Din användning av UPS-tjänsterna e-faktura och UPS e-dokument styrs av villkoren i ett
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separat avtal som ingåtts mellan dig och UPSI för sådana tjänster. Du bekräftar vidare att alla överenskomna
transporter för vilka du använder UPS e-faktura skall omfattas av den tjänstebeskrivning och villkor som anges i
aktuell UPS Pris- och serviceguide, och att UPS frakt- och tjänstevillkor, inklusive bestämmelser för tullklarering
av internationella paket för ursprungslandet eller ursprungsterritoriet för en leverans som omfattas av UPS efaktura, skall gälla.
5.6

UPS® Claims on the Web Service.

(a)
Skicka in ett krav. UPS Claims on the Web Service ger dig möjlighet att skicka in
ett ersättningskrav till UPS för förlust av eller skada på en inlämnad sändning samt bifoga dokumentation såsom
bilder på skador och fakturor och kvitton för att bestyrka att en sådan förlust eller skada faktiskt inträffat och hur
mycket den kostat (”Kravdokumentation”), för eget internt bruk. Du godkänner att endast skicka in krav med
användning av UPS Claims on the Web Service för dina inlämnade sändningar. Genom att skicka in
Kravdokumentation för att stödja ett krav avseende förlust eller skada: (a) beviljar du UPS begränsat tillstånd att
behandla och lagra denna Kravdokumentation för kravhantering och relaterade ändamål och (b) erkänner att UPS
kan använda eller inte använda Kravdokumentationen efter eget gottfinnande när de behandlar ett krav.
(b)
Utfästelser och garantier. Du intygar och garanterar att: (1) ditt tillhandahållande av
och UPS:s behandling och lagring av Kravdokumentationen inte bryter mot och inte kommer att bryta mot
någon/något tillämplig lag, regel eller regelverk (2) Kravdokumentationen inte kränker och inte kommer att
kränka någon tredje parts immateriella rättigheter eller publicitets- eller integritetsrättighet eller innehåller någon
kod som kan skada, störa någon/något UPS-dator, system, data eller egendom eller möjliggöra spårning (3)
Kravdokumentationen inte är ärekränkande, obscen, trakasserande, förtalande eller skadlig för någon annan
person, skadlig för minderåriga eller pornografisk och (4) Kravdokumentationen inte är falsk, felaktig,
vilseledande eller på annat sätt irrelevant för ditt specifika krav.
(c)
Ersättning. Du ska på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS Skadelösa parter fria
från allt ansvar för alla eventuella skador som kan drabba eller belasta UPS Skadeslösa parter och som härrör från
eller har samband med UPS behandling och lagring av Kravdokumentationen.
5.7
UPS® fakturauppgifter, PDF-fakturor och UPS e-postfakturor. Du kan erhålla fakturauppgifter
när du använder UPS-teknik som kallas UPS PDF-faktura och UPS e-postfaktura (sammantaget ”UPS
Faktureringsteknik”).
(a)
Leverans. Fakturauppgifter, i ett elektroniskt format som du väljer från en lista med
tillgängliga elektroniska format (t.ex. CSV, platt fil och PDF), utom i vissa länder och territorier där andra format
krävs enligt lag eller enligt beslut av UPS, kommer att tillhandahållas elektroniskt (t.ex. via filhämtning eller epost), antingen direkt till dig eller genom Tjänsteleverantörer av Fakturauppgifter. Din begäran om att få fakturor
i elektroniskt format (eller, när så sker, din betalning av en faktura som mottagits i elektroniskt format) innebär
att du accepterar att ta emot fakturor i elektroniskt format, utom i länder och territorier där en annan form av
samtycke krävs enligt lag. Du kan begära att få dina fakturor i pappersform.
(b)
Ytterligare friskrivning från garantier.
UTAN ATT BEGRÄNSA
ALLMÄNGILTIGHETEN AV NÅGON ANNAN FRISKRIVNING I DETTA AVTAL, GARANTERAR INTE
UPS ATT DIN ANVÄNDNING AV UPS FAKTURERINGS-TEKNIK ELLER FAKTURAUPPGIFTER
KOMMER ATT UPPFYLLA KRAVEN I TILLÄMPLIGA LAGAR, REGLER OCH/ELLER
BESTÄMMELSER, INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, ALLA LAGAR, REGLER OCH
BESTÄMMELSER SOM KRÄVER PAPPERSFAKTUROR ELLER SOM ÄR FÖRKNIPPADE MED
MOMSBESKATTNING.
(c)
Gällande faktura. Du godkänner att i den händelse du får både Faktureringsuppgifter
och pappersfaktura från UPS ska pappersfakturan vara den officiella, gällande fakturan och eventuella
Faktureringsuppgifter som du tar emot tillhandahålls enbart för din bekvämlighets skull.
(d)
Leverans av fakturor. När UPS har godkänt att du får använda UPS e-postfaktura,
kommer du automatiskt att få fakturor som innehåller Faktureringsuppgifter. Du kommer att få ett epostmeddelande när en faktura är klar att hämta.
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5.8

UPS® Faktureringscenter.

(a)
Leverans av fakturor. Om du tillgår och använder UPS Billing Center, kommer du
automatiskt att få fakturor i ett elektroniskt format, utom i vissa länder och territorier där andra format krävs enligt
lag eller enligt UPS beslut. Alla fakturor som genereras av UPS Billing Center kommer att göras tillgängliga för
dig i elektronisk form på UPS Billing Center webbplats. Du kommer att få ett e-postmeddelande när en faktura
är redo för granskning. Din användning av UPS Billing Center, eller när så sker, din betalning av en faktura som
mottagits i elektronisk form, innebär att du accepterar att ta emot fakturor i elektronisk form, utom i länder och
territorier där en annan form av samtycke krävs enligt lag. Du kan begära att få dina fakturor i pappersform. I så
fall kommer din licens att få åtkomst till och använda UPS Billing Center att upphöra, utom i vissa länder och
territorier där andra format krävs enligt lag eller enligt UPS beslut.
(b)
Betalning av fakturor. Du förbinder dig att översända betalning för alla fakturor
genererade av UPS Billing Center via internetbetalning (elektronisk banköverföring), check, eller vad gäller
betalning av endast importfakturor, via kreditkort och i enlighet med villkoren i de tillämpliga UPS frakt- och
tjänstevillkoren och detta Avtal. Du godkänner vidare att om användningen av UPS Billing Center på något vis
resulterar i generering av en faktura som inte återspeglar tillämpliga avgifter (inklusive avgifter som anges i de
tillämpliga UPS frakt- och tjänstevillkoren), kommer UPS att debitera dig och du förbinder dig att betala inom sju
(7) dagar efter faktureringsdatum eventuella ytterligare belopp som gäller transaktionen. Återbetalningsbegäran
av dig beträffande en sändning måste göras i enlighet med UPS frakt/tjänstevillkor. Alla Kundgenererade
fakturajusteringar är föremål för vidare granskning av UPS. Tillämpning av en justering eller kreditering av
Kundens konto till följd av en Kundgenererad fakturajustering utgör inte något slutligt godkännande från UPS
sida beträffande den begärda justeringen eller ett godkännande beträffande den angivna anledningen för
justeringen. Kunden har ingen rätt till fakturajustering, kredit eller återbetalning om UPS avgör att det orsakades
av oegentlig användning av UPS Billing Center.
(c)
Reklammaterial. UPS ska ha rätten att ange ditt namn som en UPS-kund i
reklammaterial som distribueras till tredje parter, i vilket finns en förteckning över personer som använder UPS
Billing Center. Med undantag för vad som i övrigt anges i detta Avtal, kräver all annan användning av dina
varumärken, servicemärken, namn eller logotyper föregående skriftligt tillstånd från dig.
(d)
Ytterligare friskrivning från garantier.
UTAN ATT BEGRÄNSA
ALLMÄNNGILTIGHETEN AV ANDRA FRISKRIVNINGAR I DETTA AVTAL, GARANTERAR UPS INTE
ATT DIN ANVÄNDNING AV UPS BILLING CENTER ELLER ATT FAKTURAUPPGIFTER OCH
FAKTUROR SOM GENERERAS AV UPS BILLING CENTER KOMMER ATT VARA FÖRENLIGA MED
TILLÄMPLIGA LAGAR, REGLER OCH/ELLER FÖRESKRIFTER, INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING,
ALLA LAGAR, REGLER ELLER FÖRESKRIFTER SOM ERFORDRAR PAPPERSFAKTUROR ELLER
SOM AVSER MOMS-BESKATTNING.
5.9

UPS CampusShip™-teknik.

(a)
Affärskontaktadressbok. Du kan få tillgång till att skapa, tillgå, använda eller ändra en
gruppbaserad adressbok (”Affärskontaktadressbok”) som består av adressuppgiftsposter (”CAB-uppgifter”).
CAB-uppgifter lagras på UPS:s system och görs tillgängliga för användning via UPS CampusShip™-teknik.
UPS kommer att vidta kommersiellt skäliga åtgärder för att skydda CAB-uppgifter så att ändring, förlust eller
obehörig åtkomst av CAB-uppgifter av andra parter än Kunden undviks. När Kundens rätt att tillgå UPS
CampusShip™-teknik upphör kommer alla CAB-uppgifter att raderas från UPS-system. Endast CAB-uppgifter
som senare används för att bevisa inlämnade sändningar där UPS CampusShip™-teknik använts, ska utgöra
personuppgifter för ändamålen i Avsnitt 12.10 i de Allmänna villkoren. Du bär allt ansvar för dina
Administratörers och andra behöriga användares agerande vad gäller skapande, tillägg till, granskning,
utlämnande av, användande och ändring av CAB-uppgifter, inklusive överföring av sådana uppgifter till alla
rättsområden där Kunden får använda Affärskontaktadressboken (”Behandling”), inklusive alla anspråk under
dataskydds- eller integritetslagarna i alla rättsområden avseende sådana överföringar.
(b)
Leverantörers användning. UPS kan ge en Kund tillstånd att låta vissa av Kundens
leverantörer ta del av UPS CampusShip™-teknik som Leverantörsanvändare. Kunden godkänner att denne
ansvarar för all användning av UPS CampusShip™-tekniken på samma sätt som om Leverantörsanvändarna
vore anställda av Kunden. UPS kan omedelbart avaktivera eller säga upp ett UPS CampusShip™ Systemkonto
som upprättats av en Kund för en Leverantörsanvändare efter eget gottfinnande och utan att meddela Kunden.
Dessutom sägs Leverantörsanvändarens åtkomsträttigheter automatiskt upp när Kundens rätt att använda UPS
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CampusShip™-tekniken går ut eller sägs upp. UPS ska administrera upprättandet och underhållet av UPS
CampusShip™-Systemkonton för Leverantörsanvändare på det sätt Kunden begär, i enlighet med villkoren i detta
Avtal. Oaktat villkor av motsatt innebörd i detta Avtal ska UPS inte ha något ansvar till Kunden som är förknippat
med dess administration av Leverantörsanvändares Systemkonton. KUNDEN SKA PÅ EGEN BEKOSTNAD
GOTTGÖRA, HÅLLA SKADESLÖSA OCH, OM UPS SÅ ÖNSKAR, FÖRSVARA UPS SKADELÖSA
PARTER FRÅN OCH MOT ALLA SKADESTÅND (INKLUSIVE, UTAN BEGRÄNSNING, ALLA
ANSPRÅK SOM FRAMFÖRS AV EN LEVERANTÖR ELLER LEVERANTÖRSANVÄNDARE) SOM KAN
DRABBA ELLER BELASTA UPS SKADELÖSA PARTER PÅ GRUND AV ELLER I SAMBAND MED
ANVÄNDANDE AV UPS CAMPUSSHIP-TEKNIK, UPS SCHEDULED IMPORT TOOL ELLER
INFORMATION FRÅN NÅGON PERSON ELLER ENHET SOM ERHÅLLER TILLGÅNG TILL DEN
GENOM ATT ANVÄNDA ETT UPS CAMPUSSHIP SYSTEMKONTO UPPRÄTTAT AV EN KUND ÅT EN
LEVERANTÖRSANVÄNDARE.
(c)
Systemkonto för kundplats. Om UPS separat ger Kunden tillstånd, får Kunden upprätta
platskonton och låta Kundens behöriga anställda tillgå UPS CampusShip™-teknik genom Systemkonton för
kundplats istället för ett Systemkonto förknippat med vardera av Kunden anställd person. Förutsatt att UPS har
gett Kunden tillstånd att upprätta Systemkonto för kundplats, får Kundens anställda tillgå och använda UPS
CampusShip™-teknik via ett Systemkonto för kundplats endast för att behandla och spåra inlämnade sändningar
som skickas med manifest via UPS CampusShip™-teknik på en plats förknippad med ett Systemkonto för
kundplats och granska och skriva ut sändningshistorikinformation beträffande sådana inlämnade sändningar. UPS
ska administrera upprättandet och underhållet av Systemkonto för kundplats på det sätt Kunden begär, i enlighet
med villkoren i detta Avtal. Oaktat villkor av motsatt innebörd i detta Avtal ska UPS inte ha något ansvar till
Kunden förknippat med dess administration av Systemkonton för kundplats. UPS får efter eget gottfinnande och
oavsett skäl omedelbart avaktivera eller säga upp alla Systemkonton för kundplats genom att meddela Kunden.
5.10
UPS.com™ Alert Customization-verktyg. Verktyget UPS.com Alert Customization ger
tillgång till funktionen UPS Customized Alerts som underlättar anpassning av e-postmeddelanden om
transportstatus, t.ex. QVN-meddelanden och UPS My Choice e-postmeddelanden. Du bekräftar att när en
Tjänsteleverantör skickar beställningar på dina vägnar kan det hända att anpassade meddelanden inte är
tillgängliga om Tjänsteleverantören inte skickar leveransen under lämpligt UPS-konto. UPS kommer att använda
samma uppsättning Anpassat innehåll i varje Anpassat meddelande som du begär ska skickas. Du kan regelbundet
revidera ditt Anpassade innehåll genom att skicka in nytt eller reviderat Anpassat innehåll till UPS med hjälp av
verktyget UPS.com Alert Customization. Du kan inte begära ett önskat startdatum för nytt eller reviderat
Anpassat innehåll som är tidigare än tre (3) veckor efter det datum då du förser UPS med sådant Anpassat innehåll.
5.11
UPS Freight™ Images. Du samtycker till att alla bilder som genereras via UPS Freight Images,
oavsett form och format, skall anses vara Information.
5.12
UPS Freight™ Notify. Du har rätt att använda UPS Freight Notify för att skicka information
avseende inlämnade sändningar, under förutsättning att sådan kommunikation endast sker till personer som har
anknytning till sådana sändningar. I händelse av att en mottagare meddelar dig om att han eller hon inte längre
vill ta emot e-postmeddelanden avseende en inlämnad sändning ska du omedelbart sluta använda UPS Freight
Notify för att skicka e-postmeddelanden till mottagaren. UPS skall under inga omständigheter ansvara för
eventuella fel eller fördröjningar i överföring eller mottagande av ett e-postmeddelande. Du har enskilt ansvar för
innehållet i all text som du skickar som en del av ett UPS Freight Notify-meddelande och får inte skicka något
som kan uppfattas som trakasserier, ärekränkning, förolämpning eller förtal mot någon person. Du garanterar att
du endast ska begära via UPS Freight Notify att UPS ska skicka ett UPS Freight Notify-meddelande (a) till dig
själv eller (b)(1) till en e-postadress som kontrolleras av en person med anknytning till sändningen som är
föremålet för UPS Freight Notify-meddelandet och (2) enbart i syfte att lämna ett meddelande beträffande status
hos en sändning i UPS sändningssystem och inte i något annat syfte. Du garanterar vidare att du inhämtat berörd
persons informerade och särskilda medgivande att sända ett UPS Freight Notify-meddelande innan du begär att
UPS ska sända ett UPS Freight Notify-meddelande till en person som berörs av en sändning och att den epostadress som lämnas till UPS är korrekt och kontrolleras av den berörda personen. Du ansvarar ensidigt och
uteslutande för att på egen bekostnad ersätta och hålla UPS Skadeslösa parter fria från ansvar för alla skador som
kan drabba eller belasta UPS Skadeslösa parter och som härrör från eller har samband med något brott mot
garantierna i denna paragraf.
5.13
UPS Freight™ Reporting Du samtycker till att alla rapporter som genereras via UPS Freight
Reporting, oavsett form och format, skall anses vara Information.
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6

Alla UPS-program. Följande villkor gäller för din användning av all UPS-teknik som är programvara som
UPS skickar till dig.

6.1
Begränsad användning. Du får endast installera och använda programvaran för ditt interna bruk
i objektkodformat på datorer som ägs, hyrs eller på annat sätt kontrolleras av dig i det tillämpliga territoriet för
sådan programvara.
6.2
Uppsägning. När detta Avtal går ut eller programvarulicensen sägs upp ska du oavsett skäl
omedelbart ta bort alla kopior av programvaran förknippad med den utgångna eller uppsagda licensen från din
maskinvara, dina system och andra lagringsmedia.
6.3
Ingen garanti för virus. UPS frånsäger sig specifikt alla uttryckliga och underförstådda
garantier för att programvaran är fri från datorvirus.
6.4
Microsoft®-produkter. Vissa UPS-programvaror levereras med en version av Microsoft® SQL
Server i installationsprogramvaran. Om du väljer att installera och använda UPS-programvaran, bekräftar du och
samtycker till att din användning av den distribuerade kopian av Microsoft® SQL Server regleras av Microsofts
programlicensvillkor som finns på https://www.microsoft.com/en-us/download/details.aspx?id=29693.
7

Villkor för enskilda UPS-program. Utöver villkoren i Artikel 5 ovan, gäller följande villkor för det
specifika UPS-programmet.
7.1

Programvaran UPS WorldShip®.

(a)
Farligt material. UPS WorldShip är en programvara som ger tillgång till funktionen
UPS Hazardous Materials som underlättar transport av visst farligt gods och farliga material. Din användning
av funktionen UPS Hazardous Materials styrs av Avsnitt 10.1 i Slutanvändarrättigheterna.
(b)
Beställning. UPS WorldShip-programvaran måste tas i drift med ditt UPS-konto
eller ett UPS-konto tilldelat en tredje part som har gett dig tillstånd att använda UPS-kontot i samband med Trade
Direct Cross Border, Ocean and Air Services begärda av den tredje parten (UPS-konto och tredje parts UPS-konto
kallas sammantaget ”Trade Direct UPS-konto”).
(c)
Användningsplats. Programvaran UPS WorldShip får endast användas med
inlämnade sändningar (1) med en deklarerad avsändningsplats på installationsplatsen för programvaran UPS
WorldShip eller den adress som är förknippad med ett Trade Direct UPS-konto eller (2) där du har ingått ett
huvudtjänsteavtal med UPS Supply Chain Solutions, Inc. för mottagande av Trade Direct Cross Border, Ocean
eller Air Services och dessa paket utgör en del av en konsoliderad sändning enligt av dig beställda Trade Direct
Cross Border, Ocean and Air Services och då endast i syfte att underlätta användningen av tjänster erbjudna av
UPSI, inklusive utan begränsning, behandling och spårning av dessa paket och inte i något annat syfte.
(d)
UPS Databaser. UPS-databaser distribueras tillsammans med programvaran UPS
WorldShip. Du får endast använda dessa UPS-databaser för att tillverka sändningsetiketter via programvaran
UPS WorldShip som varje UPS-databas distribueras med och inte i något annat syfte. Du får endast tillgå, ändra
eller modifiera dessa UPS-databaser med användning av programvaran UPS WorldShip genom att använda (1)
dataimport och (2) extern databasavbildning och integreringsfunktioner hos programvaran UPS WorldShip.
Som förtydligande, men inte på något sätt begränsande, får du inte exportera, vare sig med (i) den
dataexportfunktion som är inbyggd i programvaran UPS Worldship, (ii) genom extraktion från gränssnittet i
UPS Worldship (s.k. skärmskrapning) eller (iii) på något annat sätt, några data från UPS-databaser och använda
sådan data för att jämföra fraktpriser eller leveranstider med fraktpriser eller leveranstider för någon tredje part
som inte är medlem i UPSI.
(e)
Destinationsadress. Destinationsadressen för varje etikett som genereras via
programvaran UPS WorldShip måste bekräftas med adressvalideringsfunktionen i programvaran UPS
WorldShip.
(f)
PLD Uppladdning. UPS WorldShip-programvaran har en funktion för uppladdning
av PLD till UPS. Denna uppladdningsfunktion får endast användas för att överföra PLD-uppgifter till UPS för
inlämnade sändningar som beskrivs i paragraf (c) ovan och skickas med manifest genom import via tangentbordet,
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batchimport, XML-autoimport, hand-off sändning eller direktinmatningsfunktionen hos programvaran UPS
WorldShip.
(g)
Aktuell version. Du är införstådd med att din underlåtelse att använda den senaste
versionen av programvaran UPS WorldShip och UPS-databaserna kan leda till att du ådrar dig en särskild avgift
för manuell behandling, om tillämpligt, i enlighet med de UPS frakt- och tjänstevillkor som gäller vid tidpunkten
för sändningen.
(h)
Meddelanden via programvaran UPS WorldShip. Programvaran UPS WorldShip
innehåller funktioner för att sända meddelanden från UPS till dig. Du samtycker till att, utan hinder av andra val
du kan ha gjort om meddelanden från UPS, som en del av ersättningen för licensen till programvaran UPS
WorldShip som lämnats häri, att UPS får sända meddelanden till dig genom programvaran UPS WorldShip,
utan begränsning inkluderande funktionella, operationella eller marknadsföringsrelaterade meddelanden avseende
programvaran UPS WorldShip, annan UPS-teknik eller UPS-tjänster.
(i)
Rapporter från Applikationen. UPS WorldShip-programvara innehåller en funktion
som gör att UPS kan mäta din användning av dess olika funktioner och informera UPS om denna användning i
elektronisk form. I UPS WorldShip-programvara, kallas denna funktion för ”Feature Stats” eller ”Support
Files” (tillsammans ”Applikationsrapportering”).
Funktionen Applikationsrapportering samlar in dina
systemkonfigurationsdata och loggar dina aktiviteter när du använder UPS WorldShip-programvara, inklusive
följande: (1) processerna i UPS WorldShip-programvara som används för att lägga till, bekräfta eller
klassificera en ”leverera till” adress (2) hur ofta Hjälpfunktionen i UPS WorldShip-programvaran används samt
(3) hur ofta sändningar behandlas via UPS WorldShip-programvara med användning av fördefinierade
parametrar. UPSI använder ”Feature Stats”, t.ex., för att utvärdera populariteten och förbättra funktionaliteten för
UPS WorldShip-programvara och förbättra tjänsterna som UPSI gör tillgängliga för dig. Stödfiler används för
att hjälpa till att köra felsökningsanalysen. Om du inte vill delta i ”Feature Stats” för UPS WorldShipprogramvara, för varje installerad instans av UPS WorldShip-programvara, så måste du kontakta UPS via epost på worldshipreqst@ups.com (eller kontakta kundansvarig), så kommer UPS att inaktivera funktionen på
distans för den installerade instansen av UPS WorldShip-programvara.
(j)
Anpassade transportetiketter. Programmet UPS WorldShip ger dig möjligheten att
skriva ut anpassade transportetiketter. En anpassad etikett omfattar det översta 10 x 5 cm-området av en
transportetikett som är 10 x 20 cm med information eller den kundlogga som du tillhandahåller (”Anpassat
etikettinnehåll”). UPS kan efter eget gottfinnande anvisa dig att sluta använda något anpassat etikettinnehåll. Du
bekräftar och garanterar att inget anpassat etikettinnehåll eller del därav: (a) gör intrång på någon tredje parts
immateriella egendom eller offentliga/privata rättigheter (b) strider mot några tillämpliga lagar eller bestämmelser
(c) är ärekränkande, obscent, skadligt för minderåriga eller pornografiskt (d) är falskt, felaktigt eller vilseledande
eller (e) negativt påverkar UPS-parternas rykten. Du ska på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS Skadeslösa
parter fria från allt ansvar för varje förlust, ersättning, avgift, dom, kostnad och utgift (inklusive advokatarvoden)
som kan drabba eller belasta UPS Skadeslösa parter som härrör från eller har samband med ditt användande av
anpassat innehåll (Custom Label Content), inklusive anspråk i samband med intrång på immateriell rätt, inklusive
utan begränsning till upphovsrätt, patent, affärshemligheter, offentliga, privata eller annan äganderätt.
7.2
UPS® UPSlink-programvara. Du kan endast tillgå programvaran UPS UPSlink som en del
av en UPS Ready Solution. Du godkänner att du endast får ladda upp PLD-uppgifter till UPS genom
programvaran UPS UPSlink om du först validerar alla PLD-uppgifter med en adressvalideringsfunktion som
bekräftar korrektheten hos ort, delstat och postnummer (om tillämpligt). Du godkänner att programvaran UPS
UPSlink är tillgänglig för UPS genom fjärråtkomst under en begränsad tidsperiod uteslutande i syfte att
tillhandahålla uppdateringar och ändringar hänförliga till UPS-tjänster, UPS spårningskoder och/eller UPSmaterial som ingår i UPS Ready Solution. Du måste skicka PLD till UPS för alla utgående sändningar som skickas
med manifest via programvaran UPS UPSlink, innan paketen ifråga hämtas av UPS-chauffören.
7.3

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point™-platser.

(a)
Ändringar i information. Du får ändra färgsättningen av icke-kartläggande information
och lägga till dina varumärken på ett sätt som inte övertar, ändrar eller döljer något UPS-varumärke eller ger
intryck av att UPS godkänner dina varor och tjänster.
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(b)
Användningsbegränsning.
Du accepterar att du endast får använda
insticksprogrammet UPS Locator Plug-In for UPS Access Point Locations som stöd för eller svar på en
kundgenererad begäran om information om inlämnade försändelser. Du måste kassera all platsinformation som
returneras av UPS Locator Plug-In for UPS Access Point Locations efter slutförandet av varje
fjärrkommunikationssession med din kund.
(c)
Inga varumärkesrättigheter. Oavsett något motsägande i detta dokument, så
auktoriserar denna överenskommelse inte dig att använda något varumärke, ord, namn, symbol eller anordning,
eller någon kombination därav, som är ägd eller licensierad av UPS i sådan UPS Access Point. I den utsträckning
som du avser att använda UPS Access Point-varumärken i samband med sådan UPS Access Point Application,
måste du fylla i ansökningsformuläret för varumärket för UPS Access Point på UPS Brand Central på
<https://brand.ups.com> och få en varumärkeslicens från UPS, som UPS enligt eget gottfinnande, godkänner.
7.4
UPS Shipping och UPS Access PointTM: Official Module. UPS Shipping och UPS Access
Point: Official Module är ett insticksprogram eller tillägg eller modul som kan användas med många populära ehandelsplattformar. I vissa fall kan, UPS Shipping och UPS Access Point: Official Module distribueras i
enlighet med en annan licens än detta Avtal. Trots sådan annan licens som reglerar din användning av UPS Access
Point Shipping Module, är alla rättigheter i Information som hämtas genom UPS Access Point Shipping Module
tilldelade i detta Avtal.
8

UPS Bulk Data Services. Följande villkor gäller för de specifika UPS Bulk Data Services.
8.1

UPS Data Exchange Services.

(a)
Auktorisation. UPS kan, efter eget gottfinnande, medge att viss information (inklusive
Information och annan information) överförs mellan till dig och UPS (”Dataöverföring”) med hjälp av, utan
begränsning, en eller flera av följande överföringsmetoder (var och en benämns en ”Överföringsmetod”): (i)
leverans på fysiska medier (t.ex. DVD) (ii) ett standardmässigt nätverksprotokoll för filöverföring (file transfer
protocol, FTP) eller (iii) en metod för överföring av data mellan datorer som vanligen benämns elektronisk
dataöverföring (Electronic Data Interchange, EDI). Varje dataöverföring upprättas i enlighet med ett
beställningsformulär som utfärdas av UPS till dig och som redogör för dataöverföringens egenskaper, inklusive
exempelvis överföringsmetoden, Filformatet, leveransplats samt det land eller territorium i vilket
dataöverföringen kan användas av dig (”Beställningsformuläret för dataöverföring”). Inget tidigare avtal mellan
dig och UPS, under vilket du tar emot dataöverföringstjänster, skall ersättas av villkoren i detta Avsnitt 8.1. Du
och UPS ska komma överens om listor över UPS-konton för vilka parterna ska utbyta Information under varje
överföringsperiod. Sådana UPS-konton kan komma att ändras från tid till annan efter överenskommelse mellan
dig och UPS.
(b)
Tillåtna tredje parter. Beställningsformuläret för dataöverföring kan specificera
leverans av Information till dig eller en Tjänsteleverantör där sådan Tjänsteleverantör skriftligen har godkänts i
förväg av UPS och om du och sådan Tjänsteleverantör har ingått ett avtal som överensstämmer med Avsnitt 1.2(b)
i Informations- och allmänna användningspolicyer.
(c)
Filformat och överföringsmetod. Du samtycker till att UPS inte har någon skyldighet
att stödja någon annan överföringsmetod eller Filformatversion än den vid var tid aktuella.
(d)
Betalning. Såvida inget annat anges i ett separat skriftligt avtal undertecknat av dig
och UPS ska alla fakturor mottagna av dig eller en Tjänsteleverantör via dataöverföring förfalla till betalning inom
sju (7) dagar efter sådant mottagande. Försenade betalningar skall vara föremål för förseningsavgifter.
(e)
Kostnader och avgifter. Du bär ansvaret för telekommunikationskostnader i samband
med att du tillhandahåller Information till eller tar emot Information från UPS. Du är dessutom införstådd med
att du ska ha ansvaret för alla kostnader som förknippas med överdriven spårning eller ogiltiga
tjänsteåterbetalningar som du eller din Tjänsteleverantör begärt i enlighet med vad som anges i UPS frakt- och
tjänstevillkor.
(f)
Ändringar av Filformat. Du ska ha trettio (30) dagar på dig från mottagande av
underrättelse från UPS om förändring av Filformatet för att implementera sådan(a) ändring(ar).
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(g)

Villkor som är specifika för EDI som överföringsmetod.

(i)
Kostnader och avgifter. Överföringskostnader för att sända data ska bäras av
sändande part och avgifter för att ta emot data bäras av mottagande part. Om du väljer en direkt
dataanslutningslinje för den dataöverföring som använder EDI som överföringsmetod skall du betala alla
kostnader som uppstår för UPS för att installera en dedikerad linje eller telekostnaderna för att ansluta till dig eller
din Tjänsteleverantör. Alla hanteringskostnader som uppkommer för UPS till följd av en ändrad plats ska bäras
av dig.
(ii)
Funktionsbekräftelse. Vid korrekt mottagande av Information via EDI ska
den mottagande parten omgående sända tillbaka en bekräftelse på mottagandet, vilken utgör bindande bevis på
faktiskt mottagande och att alla erforderliga delar av meddelandet har levererats och är syntaktiskt korrekta, men
som inte bekräftar den materiella riktigheten hos överförda data.
(iii)
Anvisningar för applikation. Om ”anvisningar för applikation” är aktiverat
enligt ett beställningsformulär för dataöverföring med EDI kommer UPS vid mottagande av överföring som
innehåller ogiltiga eller saknade dataelement att svara genom att sända anvisningar för applikation. Om
anvisningar för applikation anger att begäran inte godkänts ska du omedelbart inom tjugofyra (24) timmar från
mottagandet av anvisningar för applikation översända nya, korrekta data till UPS. Om anvisningar för
applikationen innehåller ett varningsmeddelande ska du utföra en diagnostisk systemkontroll av all maskinvara,
programvara och de tjänster som används för att överföra data inom fyrtioåtta (48) timmar från mottagandet av
anvisningar för applikationen, så att därpå följande dataöverföringar översänds på rätt sätt. Du ska inte sända om
samma data som förorsakade anvisningar för applikationen. Anvisningar för applikation indikerar bara att UPS
har tagit emot felaktigt översända data, men säger ingenting om det materiella innehållet i överförda data.
(iv)
Krisrutiner. Om driftsstörning i maskin- eller programvara eller force
majeure-händelse (enligt vad som anges i Avsnitt 12.7 i Allmänna villkor) förhindrar part från att sända eller ta
emot data genom EDI, förbinder sig parten att så snart det skäligen är möjligt efter upptäckten av problemet göra
följande: (i) kontakta motpartens samordnare för EDI för att analysera och lösa problemet och (ii) om möjligt
kommunicera alla transaktioner genom faxöverföring eller genom annan metod som skäligen är tillgänglig
kommersiellt.
(v)
EDI-testperiod. Parterna är överens om att för EDI, under en testperiod, som
överenskommits mellan parterna (”EDI-testperioden”) ska data sändas och tas emot elektroniskt i testsyfte. Under
EDI-testperioden ska elektronisk överföring av data komplettera, men inte ersätta, utväxling av pappersdokument.
EDI-testperioden kan när som helst avslutas efter ömsesidig överenskommelse mellan parterna. Data som sänts
elektroniskt under EDI-testperioden är inte bindande för parterna. EDI-testperioden börjar inte förrän ett
beställningsformulär för dataöverföring med EDI har utväxlats mellan parterna.
(vi)
UPS-etikettering. Om ni utbyter manifestinformation om inlämnade
sändningar via EDI samtycker du till att tillämpa en UPS-godkänd smart-fraktsedel på varje sådan inlämnad
sändning. UPS och du är överens om att definitionen av en smart-etikett definieras i aktuell utgåva av UPSmärkningsguide vid den tidpunkt detta Avtal undertecknas, vilket inbegriper men inte är begränsat till UPS
MaxiCode (som innehåller gatuadress), postnummer+4 samt streckkod för postnummer om tillämpligt, aktuell
UPS-routingkod, godkänd UPS-tjänsteikon, en streckkod för UPS 1Z spårningsnummer samt CASS-certifierade
och validerade adresser.
8.2

UPS® Locator APList-fil för UPS Access Point™-platser.

(a)
Ytterligare begränsningar. Efter auktorisation, enligt UPS gottfinnande, kan UPS ge
dig en lista med alla UPS Access Point-platser som, vid tiden för utlämnandet, kan ta emot paket (”APList”). För
att hjälpa Kunden att välja en bekväm UPS Access Point, så kan du visa Kunden delar av APList som visar
information om de UPS Access Point-platser inom ett efterfrågat avstånd som är ett svar på en förfrågan som
innefattar en adress och ett avstånd från sådan adress givna av en Kund via ett program som utvecklats av dig eller
andra kundtjänstkanaler (t.ex. callcenter-interaktion). Om UPS ger dig tillgång till APList kommer UPS att göra
APList-uppdateringar tillgängliga cirka en gång per dag. Du måste samtycka till att endast använda APList som
stöd för eller svar på en kundgenererad begäran om information om inlämnade försändelser. Du får inte använda
APList för några andra syften än att uppfylla en sådan kundgenererad begäran. Du ska upphöra med all
användning av en APList inom en (1) timme efter leverans av en efterföljande APList-uppdatering. Efter
mottagande av ersättande uppdateringar av APList måste du genast kassera den APList som ersatts. Du samtycker

14

till att inte använda eller på annat sätt distribuera APList, i sin helhet eller delar därav, förutom såsom uttryckligen
anges i detta Avsnitt 8.2(a) utan uttryckligt skriftligt medgivande från UPS. Du får tillgå UPS® Locator APListfil för UPS Access Point™-platser från ett land eller territorium som inte ligger i det förbjudna territoriet. Du
bekräftar och accepterar emellertid att UPS® Locator APList-fil för UPS Access Point™-platser inte kommer
att returnera ett avsett resultat för varje land eller territorium i det tillåtna territoriet.
(b)
Inga varumärkesrättigheter. Oavsett något motsägande i detta dokument, så
auktoriserar detta dokument inte dig att använda något varumärke, ord, namn, symbol eller anordning, eller vilken
som helst kombination därav, som är ägd eller licensierad av UPS i någon applikation som du utvecklat, inklusive
delar av APList. I den utsträckning som du avser att använda UPS Access Point-varumärken i samband med
sådan applikation, måste du fylla i ansökningsformuläret för varumärket för UPS Access Point på UPS Brand
Central på <https://brand.ups.com> och få en varumärkeslicens från UPS, som UPS, enligt eget gottfinnande,
godkänner.
9

UPS tilläggstjänster. Följande villkor gäller för den specifika identifierade UPS-tekniken.
9.1

Quantum View Notify™ Service.

(a)
Restriktioner. Quantum View Notify (”QVN”), är en UPS-teknik med vilken du kan
anmoda UPS att skicka ett e-postmeddelande eller sms-meddelande med information om en försändelse till en epostadress eller ett telefonnummer som du tillhandahåller. QVN är tillgängligt på UPS.com eller genom annan
QVN-aktiverad UPS-teknik. Du förbinder dig att endast använda QVN för att lämna information avseende en
inlämnad sändning och endast till personer som har anknytning till dessa. Om en mottagare meddelar dig om att
mottagaren inte längre önskar ta emot e-postmeddelanden eller sms beträffande en inlämnad försändelse ska du
omedelbart avbryta användningen av QVN för att skicka e-postmeddelanden eller sms till mottagaren. UPS skall
under inga omständigheter ansvara för eventuella fel eller fördröjningar i överföring eller mottagande av ett epostmeddelande eller sms. Du är ensam ansvarig för innehållet i en text som du sänder som en del av ett QVNmeddelande och får inte skicka något som kan uppfattas som trakasserier, ärekränkning, förolämpning eller förtal
mot någon person. Du får tillgå QVN från ett land eller territorium som inte ligger i det förbjudna territoriet. Du
bekräftar och accepterar emellertid att QVN inte kommer att returnera ett avsett resultat för varje land eller
territorium i det tillåtna territoriet.
(b)
Garanti. Du garanterar att du via QVN endast ska begära att UPS ska skicka ett QVNmeddelande (1) till en e-postadress eller ett telefonnummer som kontrolleras av en person med anknytning till
försändelsen som är föremålet för QVN-meddelandet och (2) enbart i syfte att lämna ett meddelande beträffande
status för en försändelse i UPS försändelsesystem och inte i något annat syfte och (3) när du skickar ett sådant
QVN-meddelande till en person inte bryter mot någon tillämplig lag, regel eller förordning, inklusive, utan
begränsning, de som gäller för e-postmarknadsföring. Du garanterar vidare att du inhämtat berörd persons
medgivande att ta emot QVN-meddelande innan du begär att UPS ska sända ett QVN-meddelande till en person
som har anknytning till en försändelse.
9.2

UPS.com™ Marketplace Shipping.

(a)
Restriktioner. Du får tillgå och använda UPS.com Marketplace Shipping, en UPSteknik som låter dig hantera försändelse- och spårningsinformation för beställningar som lämnats in av dina
kunder för dina varor på en tillåten tredje parts e-handelsplats (t.ex. eBay och Amazon.com), för dina Interna
ändamål.
(b)
Dina kontoinloggningsuppgifter. Genom
att
ge
UPS
dina
kontoinloggningsuppgifter till en tredje parts handelsplats, inklusive utan begränsning, ditt namn, lösenord och
andra inloggningsuppgifter eller innehåll via UPS.com Marketplace Shipping, garanterar du att (i) du är behörig
att tillgå e-handelsplatsen som är förknippad med sådana tillhandahållna kontoinloggningsuppgifter och att
använda e-handelsplatsen via ett sådant konto och (ii) du är behörig och har rätt att lämna dina
kontoinloggningsuppgifter till UPS och ge UPS behörighet att tillgå och använda den förknippade ehandelsplatsen genom dina kontoinloggningsuppgifter som ditt ombud, utan att UPS åläggs någon förpliktelse att
betala några avgifter eller andra begränsningar.
Du bekräftar att UPS användning av dina
kontoinloggningsuppgifter kommer att leda till överföring av dina uppgifter från den förknippade e-handelsplatsen
till UPS i USA, för åtkomst, lagring och användning och du godkänner uttryckligen sådan överföring till UPS.
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(c)
Auktorisation för åtkomst till dina konton. Du bekräftar och samtycker till att,
genom att använda UPS.com Marketplace Shipping, auktoriserar du uttryckligen: (i) UPS att få tillgång till ditt
konto som upprätthålls av en tredje parts e-handelsplats på dina vägnar i egenskap av ditt ombud och (ii) att lämna
ut dina kontoinloggningsuppgifter till en tredjepartsleverantör så att denne kan få tillgång till ditt konto på UPS
vägnar. UPS.com Marketplace Shipping kommer att få tillgång till den externa e-handelsplatsen och skicka
dina kontoinloggningsuppgifter för att logga in på den externa e-handelsplatsen och hämta information som är
förknippad med ditt konto. Med anledning av (A) din användning av UPS.com Marketplace Shipping för dina
Interna ändamål och (B) din uttryckliga auktorisation i föregående mening, ger du UPS en begränsad fullmakt
och utser UPS som ditt befullmäktigade ombud för att få tillgång till deltagande tredje parts e-handelsplats, hämta
och använda dina uppgifter med full behörighet och auktorisation att göra detta och utföra varje åtgärd som är
nödvändig i samband med sådana aktiviteter såsom du själv skulle kunna göra. DU BEKRÄFTAR OCH
SAMTYCKER TILL ATT NÄR UPS TILLGÅR OCH HÄMTAR DIN KONTOINFORMATION FRÅN EN
EXTERN E-HANDELSPLATS SÅ AGERAR UPS SOM DITT OMBUD OCH INTE SOM OMBUD FÖR DEN
EXTERNA E-HANDELSPLATSEN ELLER PÅ DESS VÄGNAR.
(d)
Din användning av tredje parts e-handelsplatser. Du bekräftar och samtycker till att
UPS.com Marketplace Shipping ger dig åtkomst till tredje parts e-handelsplatser och att sådan åtkomst endast
tillhandahålls som en bekvämlighet för dig och inte som ett godkännande av UPS av innehållet på den tredje
partens e-handelsplats. UPS gör inga utfästelser eller garantier avseende korrektheten, prestandan eller kvaliteten
på något innehåll, programvara, tjänst eller applikation som återfinns på någon tredje parts e-handelsplats. Du
förstår och samtycker till att UPS.com Marketplace Shipping inte sponsras eller stöds av någon tredje parts ehandelsplats som är tillgänglig via UPS.com Marketplace Shipping. Om du beslutar att tillgå någon tredje parts
e-handelsplats via UPS.com Marketplace Shipping, gör du det på egen risk. UPS är inte ansvarigt för
tillgänglighet för webbplatser som tillhör tredje part. Dessutom förblir din användning av den tredje partens ehandelsplats föremål för eventuella tillämpliga policyer och villkor för den tredje partens e-handelsplats.
9.3

UPS TradeAbility™ Services.

(a)
Hur du får tillgång. UPS TradeAbility services kan tillgås via UPS.com eller en UPS
TradeAbility API-aktiverad applikation, oavsett om den är utvecklad av dig eller någon annan person.
(b)
Begränsningar
för
TradeAbility
transaktionsuppgifter.
UPS
sparar
transaktionsuppgifter för UPS TradeAbility services i högst nittio (90) dagar efter att de blir tillgängliga för dig.
Därefter är sådana transaktionsuppgifter för UPS TradeAbility services inte längre tillgängliga för dig.
(c)
Uppsägning. Din rätt att tillgå UPS TradeAbility services sägs automatiskt upp om
du inte tillgår My UPS System Account förknippat med UPS TradeAbility services under fjorton (14) på
varandra följande månader. Efter uppsägning är du tvungen att registrera dig som användare av UPS
TradeAbility services på nytt.
(d)
Utsedd leverantör. Kunden har utsett UPS Supply Chain Solutions, Inc. (en UPSpartner), inklusive dess efterträdare och övertagare, att utföra och tillhandahålla UPS TradeAbility services.
(e)
Ingen juridisk rådgivning.
Uppskattning av avgifter eller kostnader, samt
klassificering av varor av USB TradeAbility services utgör inte juridisk rådgivning åt dig, avsändaren eller någon
annan person, och får endast användas som din praktiska referens. UPS garanterar inte riktigheten i
uppskattningen. Du förstår att gällande lagar, regler och förordningar, inklusive de för import och export, kan
komma att ändras och att ändringarna kanske inte hanteras av UPS TradeAbility Services.
9.4

Funktionen UPS® Customized Alerts.

(a)
Anpassat innehåll. Du får tillgå och använda den UPS-teknik som kallas UPS
Customized Alerts Functionality för att begära att UPS ska inkludera ditt anpassade innehåll (”Anpassat
innehåll”) i meddelanden om transportstatus (t.ex. QVN-e-postmeddelanden, UPS My Choice-epostmeddelanden och spårningsresultat som visas på UPS.com eller i UPS Mobile-appen) (sammantaget
”Anpassade meddelanden”) som är relaterade till inlämnade sändningar som transporteras under UPSkontonummer som är tilldelade till dig, under förutsättning att UPS har licensierat dig för annan UPS-teknik som
ger tillgång till funktionen UPS Customized Alerts (t.ex. UPS Customized Alert Retail API och UPS.com
Alert Customization Tool). Du får inte tillåta eller ge en annan part rätt att använda eller tillgå funktionen UPS
Customized Alerts via några Gränssnitt eller annan programvara som utvecklats av dig eller någon tredje part.
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Du ger härmed UPS en royaltyfri, evig, icke-exklusiv licens att kopiera, ändra och göra bearbetningar av ditt
Anpassade innehåll, inklusive, utan begränsning, alla bilder, logotyper, varumärken, varuformer, servicemärken,
mönster och skribentarbeten däri i syfte att skicka meddelanden med anpassat innehåll. UPS kan, enligt eget
gottfinnande, avvisa Anpassat innehåll antingen före eller efter användning av sådant Anpassat innehåll i
meddelanden med anpassat innehåll.
(b)
Restriktioner.
UPS kommer efter eget gottfinnande att fastställa vilka
transportstatusmeddelanden som ska ingå i Anpassat innehåll. UPS kan välja att inkludera delar av eller allt
Anpassat innehåll (t.ex. din logotyp) i Anpassade meddelanden.
(c)
Utfästelse och garanti. Du lovar och garanterar att du inte kommer att lämna in, till
UPS, Anpassat innehåll som: (i) inte direkt gör reklam för eller främjar Kundens varor eller tjänster (ii) gör intrång
i någon tredje parts intellektuella egendom eller rätt till publicitet eller sekretess (iii) strider mot någon tillämplig
lag, regel eller förordning, inklusive, utan begränsning, till de som reglerar marknadsföring via e-post (iv) är
nedsättande, obscent, trakasserande, ärekränkande eller skadliga för någon annan person, skadligt för minderåriga
eller pornografiskt (v) innehåller taggar, skript eller koder för spårning av användare eller användning (vi)
innehåller virus, trojanska hästar eller annan datoriserad information som kan skada, störa eller påverka UPSdatorer, -system, -data eller -egendom eller (vii) är falsk, felaktig eller missvisande. Du framställer och garanterar
vidare att (A) UPS utskick av Anpassade meddelanden till e-postadresser som tillhandahålls av dig eller lagras av
UPS och är förknippade med en tillämplig inlämnad sändning, eller visning av Anpassade meddelanden för
användare av UPS.com eller UPS Mobile-appen, inte kommer att strida mot någon tillämplig lag, regel, förordning
eller annat juridiskt krav, inklusive men utan begränsning till de som är relaterade till marknadsföring via e-post
och (B) du har skaffat alla nödvändiga medgivanden från mottagaren av eventuella Anpassade meddelanden som
beskrivs i del (A) av denna mening, så att UPS utskick eller visning av Anpassade meddelanden såsom beskrivs i
del (A) av denna mening inte strider mot någon tillämplig lag, regel, förordning eller annat juridiskt krav.
(d)
Ersättning. Du ska på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS Skadelösa parter fria
från och mot allt skadeståndsansvar som kan drabba eller belasta UPS Skadelösa parter och som härrör från eller
har samband med UPSI:s tillgång till eller användning av Anpassat innehåll eller att du bryter mot detta
Avsnitt 9.4.
9.5

UPS My Choice®.

(a)
UPS My Choice® for Business. UPS My Choice® for business-tjänsten är en tjänst
genom vilken du i din roll som företag kan (i) beställa logistiktjänster (t.ex. Ändringsalternativ för leverans) av
UPSI och (ii) få tillgång till vissa administrativa datatjänster som tillhandahålls av UPS. Alla logistiktjänster som
beställs genom UPS My Choice® for business-tjänsten (förutom UPS My Choice® for business Lämna med
affärsgranne) tillhandahålls i enlighet med det då gällande transportavtalet mellan dig och den tillämpliga UPSIenheten (”MC4B Enhet”) i det land eller territorium där sådana beställda tjänster utförs (”MC4B Villkor”), som
inkluderar land- eller territoriumspecifika UPS frakt- och tjänstevillkor som gäller för UPS-tjänster för små
pakettransporter och godstransporter som är tillgängliga på i sådana länder eller territorier. De logistiktjänster som
beställs genom UPS My Choice® for business-tjänsten är uttryckligen föremål för MC4B Villkoren, inklusive
alla bestämmelser däri om skiljeförfarande, och kommer att gälla för alla krav som uppstår på grund av eller i
samband med tillhandahållandet av sådana logistiktjänster av MC4B Enheten. I händelse av en konflikt mellan
Avtalet och MC4B Villkoren vad gäller logistiktjänster som beställts genom UPS My Choice® for businesstjänsten (exklusive funktionen UPS My Choice® for business Lämna med affärsgranne), har MC4B Villkoren
företräde. Tjänster som beställts genom UPS My Choice® for business Lämna med affärsgranne och alla
datatjänster som tillhandahålls genom UPS My Choice® for business tillhandahålls enligt villkoren i detta
Avtal och beskrivningen av sådana tjänster på UPS My Choice® for business hemsida som är tillgänglig via
UPS.com och är i kraft vid tidpunkten för tjänsten.
(b)

UPS My Choice® for Home.

(i)
Tjänster. Tjänsten UPS My Choice® for home är en tjänst genom vilken du
i din roll som konsument kan (i) beställa logistiktjänster (t.ex. Ändringsalternativ för leverans) av UPSI och (ii)
få tillgång till vissa datatjänster som tillhandahålls av UPS. Alla logistiktjänster som beställs genom UPS My
Choice® for home (exklusive UPS My Choice® for home Lämna med granne-funktionen) tillhandahålls i
enlighet med de land- eller territoriumspecifika UPS frakt- och tjänstevillkor som gäller för UPS®-tjänster för små
pakettransporter och godstransporter som är tillgängliga i ditt land eller territorium (”MC4H Villkor”) av den
tillämpliga UPSI-enheten som anges i MC4H Villkoren (”MC4H Enhet”), inklusive eventuella bestämmelser däri
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om skiljedomsförfrande, och kommer att gälla för alla krav som uppstår på grund av eller i samband med
tillhandahållandet av sådana logistiktjänster av MC4B Enheten. I händelse av en konflikt mellan Avtalet och
MC4H Villkoren för frakttjänsten vad gäller sådan logistiktjänst som beställts genom UPS My Choice® for
home-tjänsten, har MC4H Villkoren företräde. Alla tjänster som beställs via UPS My Choice® for home Lämna
med affärsgranne och alla datatjänster som tillhandahålls genom UPS My Choice® for home tillhandahålls enligt
villkoren i detta Avtal och beskrivningen av sådana tjänster på UPS My Choice® for home hemsida som är
tillgänglig via UPS.com och är i kraft vid tidpunkten för tjänsten.
(ii)
Incitament, krediter och belöningar. När du använder UPS My Choice®
for home för att hantera leveranser, kan du bli erbjuden ett urval av incitament för att välja vissa logistiktjänster
inklusive att ändra din leveransplats eller servicenivå (”Incitament”). När du väljer ett incitament kan du tjäna en
kredit som är associerad till ett framgångsrikt slutförande av logistiktjänsten för incitamentet (”Kredit”).
Incitamentet varierar beroende på faktorer såsom förändring i plats- och tjänstenivån. Krediter kan inte bytas mot
kontanter och får endast lösas in mot presentkort eller lagrade värdekort med lika eller ungefär lika värde (”My
Choice Reward”). My Choice Rewards löses in via en webbplats som drivs av en leverantör som är anlitad av
oss. Din tillgång till och användning av denna webbplats för att hantera och lösa in My Choice Rewards är föremål
för leverantörens publicerade villkor som finns på webbplatsen. Varje My Choice Reward kan vara föremål för
ytterligare villkor för den deltagande tredjepartshandlaren som är associerad till ett sådant My Choice Reward.
För att granska sådana säljares villkor klickar du på länken ”Allmänna villkor” på My Choice Reward-detaljsidan.
My Choice Rewards kan ändras när som helst och du får endast använda krediter för My Choice Rewards som är
tillgängliga för närvarande. UPS KAN KRÄVA ATT DU BYTER KREDITER MOT MY CHOICE REWARDS
SÅ SNART DU HAR UPPNÅTT ETT VISST KREDITVÄRDE. OM DU AVSLUTAR PRENUMERATIONEN
PÅ UPS MY CHOICE® FOR HOME, ANNULERAR DU ALLA KREDITER SOM INTE HAR
KONVERTERATS I MY CHOICE REWARDS. UPS kan, när som helst, avbryta incitamenten som en egenskap
för UPS My Choice® for home . Om detta skulle ske, får du ett meddelande om upphörande eller upphävande
av incitamenten och, vid upphörande, informeras hur du gör en slutlig inlösen av eventuellt kreditsaldo. Vid
uppsägning av detta avtal eller din rätt till åtkomst och användning av UPS My Choice® for home, kommer du
att få instruktioner om hur du gör en slutlig inlösen av eventuellt kreditsaldo. Sex (6) månader efter uppsägning
av detta avtal eller din rätt till åtkomst och användning av UPS My Choice® for home, kommer du att få
instruktioner om hur du gör en slutlig inlösen av eventuellt kreditsaldo.
(c)
Kommunikationspreferenser. Du kan informera UPS om dina preferenser för
information som genereras av UPS My Choice® for business- eller the UPS My Choice® for home-tjänsterna
(gemensamt, ”UPS My Choice®-tjänsterna”) (”Kommunikationspreferenser”) genom att uppdatera din
kontoprofil hos UPS i enlighet med dina kommunikationspreferenser. När du använder tjänsten UPS My
Choice® for home som konsument kan du ha andra rättigheter som kan skilja sig mellan jurisdiktioner.
(d)
Auktorisation och samtycke. Genom att använda UPS My Choice®-tjänsten för att
beställa logistiktjänster eller få tillgång till datatjänster (”Beställda tjänster”), intygar och garanterar du att (i) du
är (A) avsändaren eller (B) har avsändarens tillstånd att ändra avsändarens leveransinstruktioner för en viss
sändning, inklusive att (I) ändra leveransadressen för ett paket, att godkänna frisläppning av ett paket, att försena
leveransen, att ändra en tjänst eller tjänstenivå som har valts av avsändaren eller att omboka leveransen och att
(II) ta emot förhandsmeddelande och leveransinformation avseende ett paket och (ii) du har erhållit alla andra
tillstånd, behörigheter och samtycken som krävs för att beställa, utnyttja eller dra fördel av de Beställda tjänsterna.
(e)
Avgifter och kostnader.
Du godkänner att betala alla tillämpliga avgifter och
kostnader som är förknippade med dina tjänster från UPS My Choice® enligt vad som anges i gällande MC4H
eller MC4B Villkoren (gemensamt ”MC Villkor”). De kan inkludera transaktionskostnader per paket eller
kostnader enligt dina uttryckta preferenser för särskilda Beställda tjänster, inklusive och utan begränsning, i den
utsträckning gällande MC4B Enhet eller MC4H Enhet (gemensamt ”MC Enhet”), enligt sitt eget och obegränsade
gottfinnande gör sådana tillgängliga på din plats eller i ditt bosättningsland/-territorium, såsom ”Leverera mitt
paket en annan dag”, ”Leverera mitt paket till en annan adress” och andra sådana logistiktjänster. Om UPS My
Choice®-tjänster kräver en transport eller leverans av paketet utanför leveransområdet för den ursprungliga
adressatens adress (leveransadressen som ursprungligen uppgavs av avsändaren), tillkommer ytterligare
transportavgifter. Transportkostnaderna (om några) beräknas med gällande taxa mellan den ursprungliga
mottagaradressen och den ombokade adressen, till ett belopp som anges i samband med din begäran. På grund av
arten av de logistiktjänster som är Beställda tjänster, gäller inte ursprunglig tid för leveransgarantier och UPS
servicegaranti/återbetalningsgaranti (i den mån denna gjorts tillgänglig av den aktuella MC Enheten på din plats
eller i ditt bosättningsland/-territorium), för paket som omfattas av sådana logistiktjänster. Den tillämpliga MC
Enheten kan när som helst ändra alla avgifter och/eller debiteringar som gäller för de logistiktjänster som är
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Beställda tjänster, utan föregående meddelande, med förbehåll för eventuella meddelandekrav som gäller enligt
gällande lag. Tilläggsavgifter kommer inte att beräknas om den Beställda tjänsten inte kan levereras. Om du
beställer Beställda tjänster via UPS My Choice® for business-tjänsten som är föremål för avgifter och
debiteringar, kommer sådana avgifter och debiteringar att faktureras till det UPS-konto du uppgav när du
registrerade dig för UPS My Choice® for business-tjänsten. Om du har beställt tjänster från UPS My Choice®
for home som tillgängliggörs av en MC4H Enhet som innebär ytterligare avgifter och/eller kostnader kan du
registrera ett kreditkortsnummer eller annan betalningsmetod genom att logga in på ditt UPS-konto via UPS.com
och via profilinställningarna på ditt konto välja Betalningsalternativ. Du ger UPS eller dess ställföreträdare
tillstånd att automatiskt debitera det betalkort eller annan betalningsmetod du har valt som Betalningsalternativ i
profilen på ditt UPS-konto för alla tillämpliga kostnader och avgifter, och att fortsätta att debitera sådana belopp
till den betalningsmetoden, när de uppstår, tills du återkallar ditt tillstånd. Du kan ändra betalningsmetod eller
återkalla ditt tillstånd genom att välja Betalningsalternativ på ditt UPS-konto och genomföra de ändringar du
önskar. Det kan ta UPS upp till 10 kalenderdagar att behandla en ändring till eller återkallelse av ditt
betalningstillstånd.
(f)
Ansvarsbegränsning. SÅ LÅNGT MÖJLIGT DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG,
SKA MC ENHETENS ANSVAR I FÖRHÅLLANDE TILL DEN BESTÄLLDA TJÄNSTEN, INKLUSIVE
ANSVAR FÖR FÖRLUST AV ELLER SKADA PÅ ETT PAKET, ELLER FÖRSENAD LEVERANS,
BEGRÄNSAS I ENLIGHET MED GÄLLANDE MC VILLKOR. MC ENHETEN TAR INTE, ENLIGT
GÄLLANDE MC VILLKOR, PÅ SIG NÅGOT ANSVAR FÖR RENT EKONOMISKA FÖRLUSTER, SÅSOM
KOSTNAD FÖR ALTERNATIVA TRANSPORTMEDEL, UTEBLIVEN VINST, UTEBLIVNA
AFFÄRSMÖJLIGHETER
ELLER
INKOMSTBORTFALL.
UPS
SERVICEGARANTI/ÅTERBETALNINGSGARANTI (I DEN MÅN DENNA GJORTS TILLGÄNGLIGT AV
DEN TILLÄMPLIGA MC ENHETEN PÅ DIN PLATS ELLER I DITT BOSÄTTNINGSLAND/TERRITORIUM) SKA INTE GÄLLA FÖR PAKET SOM OMFATTAS AV DE BESTÄLLDA TJÄNSTERNA,
INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING EN ÄNDRING AV SERVICENIVÅ. DEN URSPRUNGLIGA
AVSÄNDAREN SKA UNDERRÄTTA MC ENHETEN OM ALLA ANSPRÅK FÖR FÖRLUST, SKADA
ELLER FÖRSENING I ENLIGHET MED DE GÄLLANDE MC VILLKOREN FÖR FRAKTTJÄNSTEN
ELLER, OM SÅ KRÄVS ENLIGT GÄLLANDE LAG, SKA ADRESSATEN LÄMNA DENNA
UNDERRÄTTELSE. UPS OCH MC ENHETEN SKA INTE HÅLLAS ANSVARIGA FÖR FÖRLUSTER SOM
(I) INTE BEROR PÅ UPS FÖRSUMLIGHET ELLER (II) BEROR PÅ FORCE MAJEURE-HÄNDELSER
(ENLIGT DEFINITIONEN I GÄLLANDE LAG), MED AVSEENDE PÅ UPS MY CHOICE®-TJÄNSTER
OCH DE BESTÄLLDA TJÄNSTERNA. SÅ LÅNGT MÖJLIGT DET TILLÅTS AV GÄLLANDE LAG, SKA
UPS OCH MC ENHETEN UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER ANSVARA FÖR NÅGON FÖRLUST,
INKLUSIVE MEN EJ BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST, STÖLD, ÄNDRING AV, OBEHÖRIG ÅTKOMST
TILL ELLER FÖRVÄRV AV DINA PERSONUPPGIFTER ELLER ANNAT SÄKERHETSINTRÅNG,
ÄVENTYRANDE ELLER INCIDENT SOM OMFATTAR DINA PERSONUPPGIFTER, VARE SIG AV
TREDJE PART ELLER PÅ ANNAT SÄTT, SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER ÄR RESULTATET AV
MISSBRUK ELLER FÖRSÄMRING AV SÄKERHETEN FÖR PERSONUPPGIFTERNA (INKLUSIVE, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, LÖSENORD ELLER SEMESTERINFORMATION) SOM DU
TILLHANDAHÅLLER UPS OCH EN MC ENHET FÖR ATT DE BÅDA SKALL KUNNA UTFÖRA UPS MY
CHOICE®-TJÄNSTER OCH BESTÄLLDA TJÄNSTER ÅT DIG.
(g)
Ersättning. Du godkänner att du ska gottgöra, försvara och hålla UPSI, dess
tjänstemän, chefer, anställda, agenter, samt deras efterträdare och övertagare, skadelösa från alla anspråk, krav,
kostnader, skyldigheter, grund för talan, verkställighetsförfaranden och alla typer av stämningsansökningar som
härrör från eller har samband med (i) din felaktiga eller vårdslösa användning av UPS My Choice®-tjänster eller
Beställda tjänster, (ii) att du inte följt gällande lagar och förordningar eller UPS eller MC Enhetens krav för
tjänsten UPS My Choice® eller de Beställda tjänsterna, eller (iii) din underlåtenhet att följa villkoren för UPS
My Choice®-tjänsterna eller gällande MC Villkor i detta Avtal.
(h)

Beställda tjänster.

(i)
Godkännande från en medlem ur hushållet. Funktionen UPS My Choice®
Godkännande från en medlem ur hushållet gör det möjligt att dela dina förmåner i UPS My Choice® for home tjänsten med andra i ditt hushåll. En familjemedlem är en person som är bosatt på samma adress som du, har samma
efternamn som du och är släkt med dig. I den utsträckning det erbjuds av UPS på din plats eller i ditt
bosättningsland/-territorium, kan du lägga till en familjemedlem till din leveransadress för ditt UPS My Choice®
for home-medlemskap, om personen är bosatt på samma primära bostadsadress som finns i ditt UPS My Choice®
for home -medlemskap. Genom att använda Beställda tjänster för ett paket som är adresserat till en familjemedlem
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som är associerad med ditt UPS My Choice®-medlemskap, intygar och garanterar du att du har tillstånd från denna
familjemedlem att vidta åtgärder gällande familjemedlemmens försändelser, inklusive att se uppdateringar om
försändelsen, lägga in leveranspåminnelser och specificera leveransinstruktioner. Du godkänner att du måste
erhålla medgivande från varje enskild familjemedlem innan du lägger till dem i ditt UPS My Choice® for home medlemskap och därmed delar medlemmens namn och adress med UPS.
(ii)
Godkännande för att lämna på plats. Tjänsten UPS My Choice® Godkännande
för att lämna på plats gör det möjligt för dig att utse särskilda platser där vår förare får lämna ditt paket. I den
utsträckning det erbjuds av MC Enheten på din plats eller i ditt bosättningsland/-territorium, om du väljer tjänsten
Lämna på plats och anger att ett paket ska lämnas till en särskild person, eller om du väljer Lämna med granne,
Lämna med affärsgranne eller Auktoriserat överlämande av underskrift, accepterar du att då paketet lämnas i
enlighet med dina instruktioner anses det som levererat. Du godkänner att du är ansvarig för eventuell förlust av
eller skada på paketet så väl som eventuell förlust eller skada som orsakas av paketet, inklusive för tredje parter,
efter att paketet har lämnats enligt dina instruktioner eller om det gäller Auktoriserat överlämande av underskrift,
enligt adressatens gottfinnande. Lämna på plats är eventuellt inte tillgängligt om frakttjänsten har specificerat att
en vuxen persons signatur krävs för ditt paket eller om frakttjänsten inte erbjuder det alternativet.
(A).
Godkännande för att lämna med granne och att lämna med
affärsgranne. Funktionerna UPS My Choice® Lämna med granne och UPS My Choice® Lämna med
affärsgranne gör det möjligt för dig att få dina ankommande paket avlämnade hos en granne eller ett närliggande
företag inom kort/begränsat gångavstånd från den ursprungliga destinationsadressen. Den tillämpliga MC enheten
kan välja att uppfylla, eller inte uppfylla, en begäran om funktionerna UPS My Choice® Lämna med granne eller
UPS My Choice® Lämna med affärsgranne enligt sitt eget och obegränsade gottfinnande. Om du har valt
tjänsterna UPS My Choice® Lämna med granne eller UPS My Choice® Lämna med affärsgranne för ett paket
(i den utsträckning det erbjuda av den aktuella MC Enheten på din plats eller i ditt bosättningsland/-territorium),
gäller följande bestämmelser: (i) UPS kommer att be dig lämna åtminstone följande information om din
granne/närliggande företag: företagsnamn eller kontaktnamn och adress, (ii) ditt godkännande att du måste
informera de grannar/närliggande företag som du utser att deras uppgifter kommer att behandlas i syfte att leverera
dina inkommande paket och att erhålla medgivande från granne/närliggande företag före du delar
grannens/företagets identifierande information med UPS och ger UPS och MC Enheten tillåtelse att kommunicera
med aktuell granne/närliggande företag och (iii) du intygar och garanterar att du har fått medgivande av sådan
granne/sådant närliggande företag att dela dessa uppgifter. Du är fortsatt ansvarig för de uppgifter du
tillhandahåller, inklusive alla uppgifter om din granne/närliggande företag. Du är även skyldig att informera din
granne/närliggande företag som du utser att (i) MC Enheten är personuppgiftsansvarig för sådan
grannes/närliggande företags personuppgifter, som kommer att behandlas av MC Enheten för ovanstående
ändamål och (ii) sådan granne/sådant företag kommer att ha rätt att få åtkomst till sina personuppgifter och rätta
dem. Om UPS informeras av dig eller din granne/ditt närliggande företag att din grannen/företaget inte vill ta
emot något paket för din räkning, kommer UPS att vidta rimliga åtgärder, som står till buds för UPS vid den
tidpunkten, för att få den tillämpliga MC Enheten att uppfylla denna begäran. Funktionerna UPS My Choice®
Lämna med granne och UPS My Choice® Lämna med affärsgranne tillhandahålls utan avgift eller debitering.
(B).
Auktoriserat överlämande av leverans. Funktionen UPS My
Choice® Auktoriserat överlämande av leverans är en Beställd tjänst som gör det möjligt för dig att ge auktorisation
till MC Enheten att leverera paket utan att kräva signatur vid avlämnandet om den auktoriserade personen inte
kommer att vara tillgänglig att skriva under personligen. Genom att välja tjänsten Auktoriserat överlämande av
leverans auktoriserar du uttryckligen MC Enheten att lämna paket som är adresserade till dig på din adress när
ingen finns på plats för att ta emot leveransen och du intygar och garanterar att du är auktoriserad att ge tillåtelse
till att paket lämnas på den valda platsen. MC Enheten kommer endast att göra ett leveransförsök och kommer
inte att begära en underskrift vid leveransen. Ett leveransregister från en MC Enhet utgör fullständigt
leveransbevis. Genom att välja tjänsten Auktoriserat överlämande av leverans accepterar du att paketet kommer
att lämnas ut på den plats som du har godkänt. Du godkänner att du är ansvarig för eventuell förlust av eller skada
på paketet så väl som eventuell förlust eller skada som orsakas av paketet, inklusive för tredje parter, efter att
paketet har lämnats på adressen. MC Enheten bibehåller eget och obegränsat gottfinnande med avseende på att
tillgodose din begäran om Auktoriserat överlämande av leverans (och kan välja att inte lämna paketet på grund
av exempelvis leveransförhållanden som dåligt väder eller bristande säkerhetsåtgärder). Auktoriserat
överlämande av leverans är eventuellt inte tillgängligt om frakttjänsten har specificerat att en vuxen persons
signatur krävs för ditt paket eller om frakttjänsten inte erbjuder det alternativet.
(iii)
Leverera till en UPS Access Point®-plats. En UPS Access Point®-plats är en
självständigt ägd och driven affärsverksamhet som utsetts av UPS, där en adressat eller annan mottagare kan, om
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möjlighet finns på din plats eller i ditt bosättningsland/-territorium, motta en paketleverans. Paket som kan tas
emot för leverans på en UPS Access Point®-plats är föremål för begränsningar, inklusive och utan begränsningar
avseende vikt och storlek samt faktiskt och deklarerat värde som anges i Guide till UPS Access Point™-platser
som är tillgänglig på UPS.com. Innan en försändelse på en UPS Access Point®-plats utlämnas till dig eller annan
auktoriserad mottagare, kan du eller den auktoriserade mottagaren behöva visa upp tillräckligt bevis på namn och
adress för adressaten, samt den auktoriserade mottagarens legitimation inklusive, utan begränsning, uppvisande
av nationellt id-kort Oaktat det förhållande att du i vissa jurisdiktioner inte behöver göra detta enligt gällande lag
så gäller att då en leverans lämnas ut till en annan auktoriserad mottagare (annan än du själv), garanterar och
intygar du att du måste meddela och inhämta medgivande från den auktoriserade mottagaren om att alla
personuppgifter som lämnas till UPS kommer att behandlas av UPS för identitetsverifikation och auktorisation
och de kan överföras till andra länder eller territorier än de där UPS ursprungligen samlade in informationen.
Oaktat det föregående, sker alla dina besök på en UPS Access Point®-plats på egen risk. UPS ansvar för
borttappade, skadade eller försenade paket om har fraktats till en UPS Access Point®-plats, omfattas av de
begränsningar som anges häri och i tillämpliga MC Villkor. Vid begäran att hålla paket för upphämtning på en
UPS Access Point®-plats, skall paket kvarhållas i tio (10) dagar (utom i USA, Kanada, Mexiko och Puerto Rico,
där de skall kvarhållas i sju (7) dagar) innan paketen sänds i retur till avsändaren (transportkostnader tillfaller
avsändaren om paketen returneras till avsändaren).
(i)
UPS My Choice® Funktioner. Vilka funktioner inom UPS My Choice®-tjänster och
Beställda tjänster du har tillgång till varierar baserat på var du är bosatt, din inskrivningsmetod, uppgifter som du
har tillhandahållit samt ditt samtycke till de gällande villkoren. Som resultat därav kan UPS ge dig begränsad
åtkomst till vissa tjänster inom UPS My Choice® och en del Beställda tjänster (du kan exempelvis begränsas till
att endast få leveransmeddelanden via e-post). Det kan bli nödvändigt att du tillhandahåller tillräcklig verifiering
av din identitet innan du kan få åtkomst till ditt UPS My Choice®-konto eller vissa funktioner i UPS My Choice®tjänsten och Beställda tjänster (t.ex. möjligheten att omdirigering en frakt till en annan adress). De funktioner och
tjänster inom UPS My Choice® och Beställda tjänster som är tillgängliga för dig är de som visas när du loggar in
på ditt UPS My Choice®-konto.
Du kan avsluta ditt användande av tjänsterna i UPS My Choice® när som helst och
kan avsluta ditt UPS My Choice®-medlemskap när du vill genom att logga in på ditt UPS My Choice®-konto,
gå in på dina UPS My Choice®-preferenser, välja Hantera mitt/mina medlemskap och välja att avbryta ditt/dina
medlemskap. Du kan också avsluta ditt UPS My Choice®-medlemskap genom att kontakta din lokala UPS
kundtjänst på det nummer som anges online på UPS.com.
(j)
Undantag för skydd enligt sekretesslagar för postgång. Du godkänner att vissa
leveransalternativ som är tillgängliga som en del av Beställda tjänster innebär att information som skyddas enligt
sekretesslagar för postgång som gäller i din jurisdiktion avslöjas för tredje parter (till exempel kan en granne som
får ett brev adresserat till dig få kännedom om att du mottog ett paket från en särskild avsändare). I den mån ditt
utnyttjande av tjänsterna inom UPS My Choice® innebär att information som skyddas under gällande
sekretesslagar för postgång gällande paket som är adresserade till dig och som avsiktligen eller av misstag avslöjas
för tredje parter som en följd av dina leveransinstruktioner, avsäger du dig ditt skydd enligt dessa sekretesslagar
för postgång, gällande sådana paketleveranser till dig som en följd av ditt val av dessa tjänster inom UPS My
Choice® eller Beställda tjänster.
(k)

Ytterligare landspecifika bestämmelser.
(i)

Frankrike.

Om du använder UPS My Choice® for home-tjänsten i

Frankrike:
Rätt att dra dig ur. Enligt artikel L. 121-21-8, 12 i den franska konsumentlagen (French
Consumer Code) har du inte rätt att dra dig ur.
Jurisdiktion. Alla tvister och anspråk som uppstår mellan parter relaterat till eller från UPS
My Choice® for home -tjänsten kommer att överlämnas till behörig domstol enligt villkoren i gällande lag. För
alla andra fall, godkänner du att alla tvister och anspråk som uppstår mellan parterna överlämnas till domstolen i
Paris. Du har information om att du, i samtliga fall, har möjlighet att vända dig till konventionell förlikning eller
något annat alternativt tvistlösningssystem.
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(ii)

Tyskland. Om du använder UPS My Choice® -tjänster i Tyskland:

Allmänt. Förutom om det gäller omdirigering av paketleverans till en alternativ adress eller
vid en ändring i den service eller servicenivå som avsändaren har valt, ska avsnitt 9.5(d) inte gäller för
konsumenter som använder tjänsterna i UPS My Choice® för andra syften än företagsverksamhet, handel eller
professionella syften.
Godkännande för att lämna på plats. Den första paragrafen i avsnitt 9.5(h)(ii) ersätts av
följande bestämmelse:
(ii)
Godkännande för att lämna på plats. Tjänsten UPS My Choice®
Godkännande för att lämna på plats gör det möjligt för dig att utse särskilda platser där vår förare får lämna ditt
paket. I den utsträckning det erbjds av MC Enheten på din plats eller i ditt bosättningsland/-territorium, om du
väljer tjänsten Lämna på plats och anger att ett paket ska lämnas till en särskild person, eller om du väljer Lämna
med granne, Lämna med affärsgranne eller Auktoriserat överlämnande av underskrift, godkänner du att du är
ansvarig för eventuell förlust av eller skada på paketet så väl som eventuell förlust eller skada som orsakas av
paketet, inklusive för tredje parter, efter att paketet har lämnats ut enligt dina instruktioner eller om det gäller
Auktoriserat överlämnande av underskrift, enligt adressatens gottfinnande. Lämna på plats är eventuellt inte
tillgängligt om frakttjänsten har specificerat att en vuxen persons signatur krävs för ditt paket eller om frakttjänsten
inte erbjuder det alternativet.
Auktoriserat överlämande av leverans. Avsnitt 9.5(h)(ii)(B) ersätts av följande bestämmelse:
(B).
Auktoriserat överlämande av leverans. Funktionen UPS My
Choice® Auktoriserat överlämande av leverans är en Beställd tjänst som gör det möjligt för dig att ge
auktorisation online till MC Enheten att leverera paket utan att kräva signatur vid avlämnandet. Genom att välja
tjänsten Auktoriserat överlämande av leverans auktoriserar du MC Enheten att lämna paket som är adresserade
till dig på din adress när ingen finns på plats för att ta emot leveransen och du medger att du är auktoriserad att ge
tillåtelse till att paket lämnas på den valda platsen. MC Enheten kommer endast att göra ett leveransförsök och
kommer inte att begära en underskrift vid leveransen. Genom att välja tjänsten Auktoriserat överlämande av
leverans accepterar du att paketet kommer att lämnas ut på den plats som du har godkänt. Du godkänner att du är
ansvarig för eventuell förlust av eller skada på paketet så väl som eventuell förlust eller skada som orsakas av
paketet, inklusive för tredje parter, efter att paketet har lämnats på adressen. MC Enheten ska vidta skäliga
åtgärder för att tillgodose din begäran om Auktoriserat överlämande av leverans (och kan välja att inte lämna
paketet på grund av exempelvis leveransförhållanden som dåligt väder eller bristande säkerhetsåtgärder).
Auktoriserat överlämande av leverans är eventuellt inte tillgängligt om frakttjänsten har specificerat att en vuxen
persons signatur krävs för ditt paket eller om frakttjänsten inte erbjuder det alternativet.
Användande av uppgifter för leveranser till en UPS Access Point®-plats. Alla uppgifter
som lämnas till UPS i relation till avsnitt 9.5(h)(iii) ska användas i enlighet med tyska sekretessregler för postgång
(German Postal Data Protection Regulations) (Postdienste Datenschutzverordnung).
Ansvarsbegränsningar. Avsnitt 9.5(f) (Ansvarsbegränsningar) gäller inte för kunder i
Tyskland och ska ersättas av följande bestämmelse:
(f)
Ingen MC Enhet vara ansvarig för förlust, anspråk, ansvar eller skada av något slag,
inklusive men inte begränsat till direkt, indirekt, efterföljande, särskild eller avskräckande skada, vare sig de
grundar sig på ett kontrakt eller inte (”Förlust”) till följd av, eller som ett resultat av, en MC Enhets ansvar i
förhållande till Beställda tjänster, inklusive uppfyllande av instruktioner från adressaten, misslyckande att följa
adressatens instruktioner, leverans genom att följa eller inte följa adressatens instruktioner, felleverans eller
försenad leverans. MC Enheter ansvarar inte för rent ekonomiska förluster, såsom kostnader för alternativa
transportmedel,
utebliven
vinst,
uteblivna
affärsmöjligheter
eller
inkomstbortfall.
UPS
servicegaranti/återbetalningsgaranti (i den mån denna gjorts tillgängligt av den tillämpliga mc enheten på din plats
eller i ditt bosättningsland/-territorium) ska inte gälla för paket som omfattas av de Beställda tjänsterna, inklusive
utan begränsning en ändring av servicenivå. Alla anspråk på förlust, skada eller försening skall meddelas till den
tillämpliga MC Enheten, i enlighet med den ursprungliga avsändarens Prisguide.
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(iii)

Italien. Om du använder UPS My Choice® -tjänster i Italien:

Jurisdiktion. Alla tvister som härrör från eller har samband med tjänsterna i UPS My Choice®
ska regleras av italiensk lagstiftning. Alla tvister som härrör från eller har samband med ditt användande av UPS
My Choice®-tjänsterna, inklusive frågeställningar om förekommande, giltighet, konstruktion, utförande eller
avslutande av avtalsvillkoren som gäller för UPS My Choice®-tjänsterna eller de gällande MC Villkoren, ska
endast hanteras av domstolen i Milano.
Avtal. I enlighet med och utifrån artikel 1341 och 1342 i den italienska civillagen, medger du
att du har läst, förstått och uttryckligen godkänner följande: Avsnitt 9.5(d) i Slutanvändarrättigheterna
(Auktorisation och medgivande), Avsnitt 9.5(h) i Slutanvändarrättigheterna (Beställda tjänster), Avsnitt 9.5(f) i
Slutanvändarrättigheterna (Ansvarsbegränsning), Avsnitt 9.5(g) i Slutanvändarrättigheterna (Skadelöshet),
Avsnitt 9.5(l)(iii) i Slutanvändarrättigheterna (Jurisdiktion), Avsnitt 6 i Allmänna Villkor (Upphävande,
Tidsperiod och Avslutande), Avsnitt 9 i Allmänna Villkor (Ansvarsbegränsning) och Avsnitt 12.9 i Allmänna
Villkor (Efterlevnad av lagar).
(iv)

Turkiet. Om du använder UPS My Choice® -tjänster i Turkiet:

Tvister. Om du är turkisk medborgare ska alla tvister, anspråk eller åtgärder till följd av eller i
förbindelse med det här avtalet när det gäller din användning av UPS My Choice® -tjänsterna i Turkiet, lösas av
en behörig turkisk skiljedomskommitté för konsumenter eller i konsumentdomstol.
(v)

Amerikas Förenta Stater. If You use the UPS My Choice® services in the

United States of America:
UPS My Choice® Points. Section 9.5(b)(ii) is replaced, and a new 9.5(b)(iii) and (iv) are added
as follows:
(ii)
UPS My Choice® Points. When You use UPS My Choice® for home to
manage shipments to You, You may be offered an opportunity to participate in the UPS My Choice® Points
program. The UPS My Choice® Points program is intended for personal use. Commercial use is prohibited. The
UPS My Choice® Points program provides for eligible shipments a selection of one or more incentives for
choosing certain logistics services, including changing Your delivery location or level of service or setting a
residential package delivery preference (“Incentive”). UPS will determine for each shipment which, if any, are
eligible for an Incentive. UPS has no obligation to provide an Incentive on any shipment and may suspend the
provision of Incentives from time to time at UPS’s discretion. When You select an Incentive, You may earn an
associated perk at the successful completion of the logistics service associated with the Incentive (a “Point”).
Incentives vary depending on factors such as a change in location or level of service and Your tier inside the UPS
My Choice® Points program. Earned Points are usually added to Your UPS My Choice® Points program account
within twenty-four (24) hours of the successful completion of the logistics service of the corresponding Incentive.
Points cannot be exchanged for cash, have no cash value, are purely promotional, and may only be redeemed for
gift card(s) issued by a third party through a website operated by a vendor engaged by UPS (“Website”) once You
have accumulated the required amount of Points (“My Choice Reward”). Points do not expire, though Your
ability to redeem Points may end if You un-enroll from UPS My Choice®, upon discontinuance of the UPS My
Choice® Points program or Your UPS My Choice® Points program account, both as described below, or if Your
registered UPS My Choice® for home address changes to an address outside the United States of America. My
Choice Rewards may change at any time, and You may only redeem Points for My Choice Rewards that are
currently available. You must also have accumulated the minimum amount of Points required for a My Choice
Reward in order to have the ability to redeem Points.
UPS MAY IMPOSE A LIMIT ON THE AMOUNT OF POINTS YOU CAN ACCUMULATE IN YOUR UPS
MY CHOICE® POINTS PROGRAM ACCOUNT, AND ONCE YOU REACH THIS LIMIT, YOU WILL NOT
BE ELIGIBLE TO EARN ADDITIONAL POINTS UNLESS YOU FIRST REDEEM EXISTING POINTS FOR
A MY CHOICE REWARD. UPS WILL INFORM YOU IF THIS POINTS LIMIT IS REACHED. UPS MAY
REQUIRE YOU TO EXCHANGE POINTS FOR MY CHOICE REWARDS (1) ONCE YOU HAVE
ACCUMULATED A CERTAIN NUMBER OF POINTS, OR (2) IF YOU HAVE HAD NO ACTIVITY IN
YOUR UPS MY CHOICE® POINTS PROGRAM ACCOUNT FOR TWELVE (12) MONTHS, PROVIDED
THAT YOU HAVE ACCUMULATED THE MINIMUM AMOUNT OF POINTS REQUIRED FOR A MY
CHOICE REWARD. IF YOU UN-ENROLL FROM UPS MY CHOICE® FOR HOME, YOU WILL NO
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LONGER HAVE THE ABILITY TO REDEEM ANY POINTS THAT HAVE NOT BEEN REDEEMED FOR
MY CHOICE REWARDS.
(iii)
Redemption Website. Your access and use of the Website to manage Your
Points and redeem them for My Choice Rewards is subject to the vendor’s posted terms and conditions which are
found at the Website. Each My Choice Reward may be subject to additional terms and conditions of the
participating third-party merchant that has issued such My Choice Reward. To review such merchant’s terms and
conditions, click the “Terms and Conditions” link on the My Choice Rewards detail page at the Website.
(iv)
UPS My Choice® Points – Modification and Termination. UPS reserves the
right to change or modify the UPS My Choice® Points program, any or all Incentives under the program or any
policy pertaining to the program, at any time, for any reason, including our right to change the redemption value
of Points, merge UPS My Choice® Points with another program or adjust how Points are received, calculated or
redeemed. UPS may discontinue or suspend the UPS My Choice® Points program as a feature of UPS My
Choice® for home at any time and for any reason. UPS may suspend or terminate, at its sole and absolute
discretion, Your right to participate in the UPS My Choice® Points program for any reason, including if UPS
believes You have violated or acted inconsistently with this Section 9.5 or applicable law or acted in a manner
harmful to UPS’s interests, or no reason. Six (6) months after discontinuance of the UPS My Choice® Points
program, termination of this Agreement, termination of Your right to access and use UPS My Choice® for home,
or termination of Your right to participate in the UPS My Choice® Points program, You will no longer be able to
redeem Points. You agree that UPS will have no further obligation to You regarding any unredeemed Points once
this six (6) month period has ended.
UPS reserves the right to cancel Your UPS My Choice® Points program account if Your account remains inactive
for a period of two (2) years or more. Accordingly, once You begin participation in the UPS My Choice® Points
program, if You do not receive Points by the successful completion of the logistics service of an Incentive You
select within two (2) years after Your initial participation or the last recorded Incentive for which You received
Points, UPS reserves the right to cancel Your UPS My Choice® Points program account. You understand and
agree that cancellation by UPS of Your UPS My Choice® Points program account will result in all Points
associated with that account being no longer available for redemption, and You shall not be eligible to earn and/or
redeem further Points. If Your cancelled UPS My Choice® Points program account is reinstated after
cancellation, UPS in its discretion may make any Points that you previously earned once again available for
redemption. UPS has sole discretion to determine whether to reinstate Your account or any Points after
cancellation.
The six (6) month period for redemption of Points described earlier in this Section 9.5(iv) does not apply (A) if
UPS cancels Your UPS My Choice® Points program account pursuant to the second paragraph of this Section
9.5(iv) or (B) if you un-enroll from UPS My Choice® for home.
The following is added as a new paragraph at the end of Section 9.5(f):
SUBJECT TO APPLICABLE LAW, INCLUDING WITH RESPECT TO LIABILITY FOR PERSONAL
INJURY OR NON-WAIVABLE STATUTORY RIGHTS UNDER NEW YORK LAW, IN NO EVENT WILL
THE UPS PARTIES BE LIABLE TO YOU WITH RESPECT TO THE UPS MY CHOICE® SERVICES,
INCLUDING THE UPS MY CHOICE® POINTS PROGRAM, PARTICIPATION IN INCENTIVES AND THE
REDEMPTION OF POINTS, OR ANY DAMAGES THAT RESULT FROM MISTAKES, OMISSIONS,
INTERRUPTIONS, DELETION OF FILES, ERRORS, DEFECTS, VIRUSES, DELAYS IN OPERATION OR
TRANSMISSION OR ANY FAILURE OF PERFORMANCE, WHETHER OR NOT RESULTING FROM
ACTS OF GOD, COMMUNICATIONS FAILURE, THEFT, DESTRUCTION OR UNAUTHORIZED ACCESS
TO UPS'S RECORDS, PROGRAMS OR SERVICES. YOUR SOLE REMEDY IS TO CEASE USE OF THE
UPS MY CHOICE® SERVICES, INCLUDING THE UPS MY CHOICE® POINTS PROGRAM, AND
REDEEM ALL ACCRUED POINTS.
Section 10.3 is amended to include Sections 9.5(b)(ii), (iii) and (iv).
9.6
Varumärkets trackingtjänster från UPS. Genom att ingå det här avtalet godkänner du också att
villkoren i avtalet för varumärkesförsedd spårning, varumärkets trackingstjänster, som är tillgängligt på
<https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/branded-tracking.pdf> ska styra ditt användande
varumärkets trackingtjänster om UPS ger dig separat auktorisation att använda sådana tjänster.
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10
10.1

Allmänt, diverse
UPS Hazardous Materials-funktion.

(a)
Restriktioner. Du godkänner att du ska använda funktionen UPS Hazardous
Materials (i) för att underlätta sändningen av farligt gods och farliga material som anges i ditt Serviceavtal
beträffande farligt gods under den period under vilken detta Serviceavtal beträffande farligt gods gäller och då (ii)
endast i de länder och territorier som anges i ditt Serviceavtal beträffande farligt gods där frakt av farligt gods
tillhandahålls.
(b)
Friskrivning. UPS LÄMNAR INGA GARANTIER OCH GÖR INGA
FRAMSTÄLLNINGAR OM ATT: (i) FUNKTIONEN UPS HAZARDOUS MATERIALS KOMMER ATT
SKICKA DEN INFORMATION SOM KRÄVS TILL UPS ELLER GENERERA DEN INFORMATION SOM
KRÄVS FELFRITT ELLER UTAN AVBROTT ELLER ATT (ii) FUNKTIONEN UPS HAZARDOUS
MATERIALS UPPFYLLER ALLA TILLÄMPLIGA KONVENTIONER, MULTILATERALA AVTAL,
BILATERALA AVTAL, DIREKTIV, LAGAR ELLER BESTÄMMELSER FÖRKNIPPADE MED FLYGELLER MARKTRANSPORT AV FARLIGT GODS.
(c)
Ersättning. DU SKA PÅ EGEN BEKOSTNAD GOTTGÖRA OCH HÅLLA UPS
SKADELÖSA PARTER SKADESLÖSA FRÅN OCH MOT ALLA SKADOR SOM KAN DRABBA ELLER
BELASTA UPS SKADELÖSA PARTER SOM HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED DIN
OCH/ELLER DINA ANSTÄLLDAS, OMBUDS ELLER ENTREPRENÖRERS ANVÄNDNING AV
FUNKTIONEN UPS® HAZARDOUS MATERIALS.
10.2
Ändring av Slutanvändarrättigheterna. UPS förbehåller sig rätten att efter eget gottfinnande,
när som helst, ändra Slutanvändarrättigheterna genom att publicera en reviderad version på
<https://www.ups.com/assets/resources/media/sv_SE/EUR.pdf> eller på annat sätt göra dem tillgängliga så att du
kan läsa dem. Alla ändringar av dessa Slutanvändarrättigheter, inklusive men utan begränsning alla ändringar av
garantifriskrivningar eller ansvarsbegränsningar, ersätter tidigare Slutanvändarrättigheter vad gäller all
användning av UPS-tekniken som sker efter att reviderade Slutanvändarrättigheter publiceras eller görs
tillgängliga och fortsatt användning av UPS-teknik efter att reviderade Slutanvändarrättigheter publiceras eller
görs tillgängliga utgör ditt samtycke till ändringarna. Sådana ändringar gäller inte med avseende på programvaran.
Det avtal som gäller vid den tidpunkt då en viss version av programvaran erhölls reglerar alltid din användning
av sådan programvara.
10.3
Kvarstående villkor vid uppsägning. Oaktat uppsägningen av detta Avtal av någon anledning,
kommer följande Avsnitt till dessa Slutanvändarrättigheter att överleva sådan uppsägning: Avsnitt om
slutanvändares rättigheter 1.1(c), 3.3(d), 3.3(e), 3.3(f), 3.7(d), 3.7(e), 5.4, 5.6(b), 5.6(c), 5.7(b), 5.8(d), 5.9(b)
(sista meningen), 5.12 (sista meningen), 6.2, 9.1(b), 9.3(c), 9.4(c), 9.4(d), 9.5(f), 9.5(g), 10.1(b), and 10.1(c).
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BILAGA ATILL SLUTANVÄNDARRÄTTIGHETER
DEFINITIONER
Följande definierade termer används i dessa Slutanvändarrättigheter.

Administratör avser en användare som är auktoriserad av Kunden att inneha behörighet att administrera din
användning av en UPS-teknik.
API betyder gränssnitt för en applikation (Application Programming Interface).
API Technical Documentation betyder den tekniska dokumentation som utgör anvisningarna, inklusive
eventuella exempel på programkod, för att skapa Gränssnitt till UPS Developer Kit API:er som görs tillgängliga
av UPS och eventuella uppdateringar av dessa, inklusive och utan begränsning TradeAbility API Guide. Samtliga
dessa är affärshemligheter som tillhör UPS-parterna.
APList definieras i Slutanvändarrättigheterna i Avsnitt 8.2(a).
Applikation(er) avser din(a) mjukvaruprodukt(er) eller webbplats(er) som tillgår ett UPS Developer Kit API.
Faktureringsuppgifter avser elektroniska faktureringsuppgifter som lämnas ut av UPS till dig (eller, i
förekommande fall, till en godkänd Tjänsteleverantör).
Filformat betyder ett eller flera filformat tillgängliga från UPS och överenskomna av UPS och dig. Varje sådant
filformat kan då och då ändras av UPS i enlighet med detta Avtal.
Allmänna villkor betyder den del av Avtalet som du godkände eller klickade igenom. Klickversionen av Allmänna
villkor ingår i detta dokument.
Serviceavtal beträffande farligt gods avser ett avtal som tecknas mellan dig och UPSI för transport av farligt
gods eller andra farliga material, inklusive utan begränsning Avtal om transport av farligt gods, Avtal om
internationell transport av små paket med farligt gods, Avtal om internationell transport av farligt gods, Avtal om
internationell transport av farligt gods i förväntade kvantiteter eller Avtal om transport av farligt gods i förväntade
kvantiteter.
Gränssnitt avser gränssnitten till de UPS Developer Kit API:er som är värdbaserade hos UPS-systemen och som
utvecklas av dig i enlighet med API Technical Documentation och detta Avtal.
Interna ändamål betyder Kundens användning inom sin verksamhet (om du är en enskild person avses
användning som konsument) avseende försändelser inlämnade till UPSI enbart för din räkning och inte för någon
annans. Detta förtydligas av att Interna ändamål ej omfattar återförsäljning av, distribution av, återdistribution av
eller beviljande av åtkomst till UPS-teknik till tredje part, användning av UPS-teknik för att utföra tjänster som
Tjänsteleverantör, om UPS inte har lämnat separat skriftligt medgivande till sådan användning (t.ex. ett
beställningsformulär för dataöverföring), eller användning av UPS-teknik för att förse tredje part med transporteller logistiktjänster.
LID betyder ett namn som anger en fysisk plats.
Systemkonto för kundplats betyder ett UPS CampusShip™-Systemkonto som är förknippat med en Kundplats.
My Choice Enrollee har den innebörd som anges i Slutanvändarens rättigheter, Avsnitt 3.7(a).
My Choice-registreringsgodkännandepost har den innebörd som anges i Slutanvändarens rättigheter,
Avsnitt 3.7(c)(iii).
Samtyckesmeddelande för My Choice-registrering har den innebörd som anges i Slutanvändarens rättigheter,
Avsnitt 3.7(c)(i).
My Choice-registreringsinformation har den innebörd som anges i Slutanvändarens rättigheter, Avsnitt 3.7(a).
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My Choice Enrollment reklammaterial:

PLD betyder ett pakets identifikationsinformation (eller paketuppgifter) som definieras och används av UPSparterna i viss UPS-teknik.
Säkerhetselement är en gemensam beteckning för det inloggnings-ID och lösenord som gäller för UPS-profilen
på ups.com (kallades tidigare My UPS-lösenord och –ID) samt UPS Developer Kit API utvecklarnyckel och UPS
Developer Kit API åtkomstnyckel som är specifika för dig och möjliggör begränsad åtkomst till de UPS Developer
Kit API:er som finns på UPS-systemen efter UPS eget gottfinnande. Observera dock att dina referenser som är
förknippade med en tredje part (t.ex. Facebook) och används för funktionen samlad inloggning för UPS-profilen
på ups.com inte är Säkerhetselement.
Tjänsteleverantör definieras i Allmänna villkor, tredje stycket.
Systemkonto betyder ett åtkomstkonto för en UPS-teknik tilldelat en användare av UPS-tekniken.
Tredjepartslösning innebär all teknik som utvecklats av en person som inte är part i detta Avtal och licensierats
till dig, som UPS godkänt för distribution och som ger tillgång till UPS-systemen. UPS Ready Solutions som
tillgår UPS Developer Kit API:er är en form av tredjepartslösning.
UPS Access Point avser vilken som helst UPS Access Point-plats som mottar och lagrar paket sända av UPS för
avhämtning av den slutliga adressaten.
UPS Access Point Application betyder en Applikation som inkluderar ett Gränssnitt till UPS Access Point
Functionality för UPS Locator API eller som inbegriper UPS Locator Plug-in eller en del av APList-filen.
UPS-konkurrent betyder (a) alla transportlogistikföretag (b) Federal Express, United States Postal Service och
DHL eller (c) alla enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll av någon av
enheterna i avsnitt (a) eller (b) i denna definition.
UPS Developer Kit API:er avser alla API:er för UPSI-system som identifierats av UPS som UPS Developer Kit
API:er. I UPS Developer Kit API:er ingår UPS Account Validation API, UPS Address Validation API, UPS
Customer Visibility Interface Solution API, UPS Customized Alert Retail API, UPS Delivery Intercept API, UPS
Electronic Manifest Service, UPS File Download for Quantum View API, UPS Freight Pickup API, UPS Freight
Rating API, UPS Locator API, UPS My Choice Eligibility API och UPS My Choice Enrollment API, UPS Open
Account API, UPS Paperless Document API, UPS Pickup (Collection) API, UPS Promo Discount API, UPS
Rating API, UPS Retail Application API, UPS Returns Manager API, UPS ROW API, UPS Shipping API, UPS
Signature Tracking API, UPS Street Level Address Validation API, UPS Smart Pickup API, UPS Time in Transit
API, UPS Tracking API och UPS TradeAbility API.
UPSI avser varje och alla dotterbolag och/eller divisioner av United Parcel Service, Inc.
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UPS Bulk Data Service(s) avser datatjänster identifierade som ”UPS Bulk Data Services” i Bilaga B i
Slutanvändarrättigheterna.
UPS Skadelösa parter betyder nuvarande och tidigare UPS-parter och deras efterträdare och övertagare.
UPS Mobile-appen avser alla appar som tillhandahålls av UPS och är utformade för att hämtas till och köras
under operativsystemet i en trådlös mobil enhet (t.ex. Apple iOS, Google Android eller Blackberry OS) och
tillgång till viss UPS-teknik.
UPS Ready Solution(s) innebär programvaruprodukt(er) eller webbaserade tjänster som UPS godkänt för distribution
och utsett till ”UPS Ready Solution”, som innehåller Gränssnitt till UPS-systemen och som licensierats eller gjorts
tillgängliga av person ej anknuten till UPSI.
UPS frakt- och tjänstevillkor betyder dokumentet eller dokumenten i ett land eller territorium som beskriver de
UPS-tjänster för sändning av små paket och godstransporter som erbjuds i det landet eller territoriet, villkoren för
dessa tjänster samt avgifterna för dessa tjänster. UPS frakt- och tjänstevillkor för många länder och territorier är
tillgängliga på sidan för landet eller territoriet i fråga på UPS.com. I USA består exempelvis UPS frakt- och
tjänstevillkoren av: (a) UPS Tariff/Terms and Conditions of Service for Package Shipments in the United States
på <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/tariff.page> (b) UPS Rate and Service Guide
på <https://www.ups.com/assets/resources/media/en_US/retail_rates.pdf> (c) UPS Air Freight Terms And
Conditions Of Contract For UPS Air Freight Services In The United States, Canada, And International på
<https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/air-freight.page> och (d) UPS Freight’s Rules
and Charges på <https://www.ups.com/us/en/help-center/legal-terms-conditions/freight-rules.page>.
UPS Webbplatser betyder https://www.ups.com/ (”UPS.com”) och alla andra webbplatser på internet som styrs
eller drivs av UPS-parterna eller tillgås genom UPS-teknik.
Leverantörsanvändare avser en anställd hos en Kunds tredjepartsleverantör som har Kundens tillstånd att tillgå
och använda UPS CampusShip™-teknik till Kundens förmån genom ett Systemkonto skapat av Kunden för sådan
Leverantörsanvändare, där Systemkontot ifråga är förknippat med en leverantörsplats och begränsat till
sändningar till destinationer på en fördefinierad lista över Kundplatser.
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BILAGA B
UPS-teknik
Nedan finns en lista på UPS-teknik på dessa Slutanvändarrättigheters ikraftträdandedatum. UPS kan från tid till
annan ta bort eller lägga UPS-teknik. Användning av ytterligare UPS-teknik kommer att omfattas av tillämpliga
delar av detta Avtal.
UPS Developer Kit API:er

Webbaserade UPS-tekniker

UPS® Tracking API (HTML, XML och webbtjänster)

UPS CampusShip™-teknik
UPS® PLD certifieringsverktyg

UPS® Rating API (HTML, XML och webbtjänster)

Quantum View™ Data Service

UPS® Address Validation API (XML) och UPS Street
Level Address Validation API (XML och
webbtjänster)

Quantum View Manage™ Service

UPS® Time in Transit API (XML och webbtjänster)

UPS® Claims on the Web-tjänst

UPS® Shipping API (XML och webbtjänster)
UPS Signature Tracking™ API (XML och
webbtjänster)
UPS Freight™ Shipping API (webbtjänster)

UPS® Returns Manager

UPS Freight™ Rating API (webbtjänster)

UPS.com™ Internet Freight Shipping
UPS.com™ Tracking (inklusive Signature Tracking)
(småpaket/flygfrakt)
UPS.com™ Calculate Time and Cost
(småpaket/flygfrakt)
UPS.com™ Void a Shipment

Quantum View Manage™ for Importers Service

UPS® Billing Technology
UPS® Faktureringscenter
UPS.com™ Shipping (UPS Internet Shipping)

UPS Freight™ Pickup API (webbtjänster)
UPS® Locator API
Programvaran UPS® File Download for Quantum
View™ (XML)
UPS® Pickup (Collection) API (webbtjänster)

UPS.com™ Order Supplies

UPS Delivery Intercept™ API (webbtjänster)

UPS.com™ Exportblanketter

UPS Returns™ on the Web API

UPS.com™ Find Locations

UPS TradeAbility™ API

UPS® Service Center Locator Maintenance Service

UPS® Electronic Manifest Service

UPS TradeAbility™ Services

UPS® Promo Discount API

UPS® Retail Package Drop Off

UPS® Account Validation API

UPS Mobile™ Website

UPS Smart Pickup™ API

Registrering av UPS Paperless™ e-dokument

UPS® Open Account API

UPS® Schedule a Pickup (småpaket/flygfrakt)

UPS Paperless™ Document API
UPS® Customer Visibility Interface Solution API
(webbtjänster)
UPS® Customized Alert Retail API

UPS Hundredweight Service™ (CWT) Rating
UPS.com™ Alert Customization-verktyg
UPS.com™ Manage Inbound Charges

UPS Retail Application API

UPS Freight™ Bill of Lading

UPS® Returns Manager API
UPS My Choice Eligibility API och UPS My Choice
Enrollment API

UPS Freight™ Tracking

UPS® Locator API for UPS Access Point™-platser
(XML)

UPS Freight™ Pickup

UPS Freight™ Rating
UPS Freight™ Notify
UPS Freight™ Images

UPS Incremental PLD API

UPS Freight™ Reporting

UPS Pre-Negotiation API

UPS Freight™ Customize

UPS Dangerous Goods API
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UPS Software
Programvaran UPS WorldShip®
UPS WorldShip Migration Assistant Tool
Programvaran UPS® CrossWare
UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool
UPS® UPSlink-programvara
UPS® File Download for Quantum View™
software
UPS® Billing Analysis-verktyg
UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point™platser
UPS Shipping and UPS Access Point™: Official
Module
UPS® Returns Manager Plug-In
UPS® External Address Book Plug-In
UPS® Thermal Printer Plug-In
UPS Bulk Data Services
UPS Data Exchange Services:
Leverans med EDI
Leverans med FTP
Leverans på fysiskt media
UPS® Locator APList File for UPS Access
Point™ Locations
UPS® Host Manifest Upload Service
UPS® Email Invoice
UPS tilläggstjänster
Funktionen UPS® Customized Alerts
UPS.com™ Marketplace Shipping
Quantum View Notify™ Service
UPS My Choice® for business
UPS My Choice® for home
varumärkestracking
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BILAGA C
Tillåtet territorium
UPS-teknik

Tillåtet territorium

UPS Developer Kit APIs

Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet

Web Accessed UPS Technologies

Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet

UPS WorldShip® software

Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet

UPS® CrossWare software

Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet
Alla länder utom Angola, Anguilla, Antigua och Barbuda,
Armenien, Aruba, Barbados, Vitryssland, Brittiska
Jungfruöarna, Brunei, Kambodja, Curacao, Dominica,
Fijiöarna, Georgien, Grenada, Guadeloupe, Guam,
Guernsey, Guinea, Guyana, Haiti, Island, Irak, Jamaica,
Jersey, Laos, Libanon,
Libyen, Liechtenstein, Makedonien, Madagaskar, Malawi,
Mali, Mauretanien, Monaco, Montserrat, Nepal, Reunion,
Senegal, Sint Maarten, St. Kitts och Nevis, St. Lucia, St.
Vincent och Grenadinerna, Surinam, Tanzania, Trinidad
och Tobago, Ukraina, Uzbekistan och det förbjudna
territoriet
Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet

UPS CampusShip™ Scheduled Import Tool

UPS® UPSlink software
UPS® File Download for Quantum View™
software

Förenta Staterna

UPS® External Address Book Plug-In

Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien,
Kanada, Chile, Kina, Costa Rica, Danmark, Dominikanska
republiken, Finland, Frankrike (inklusive franska
utomeuropeiska sammanslutningar), Tyskland, Hongkong,
Indien, Indonesien, Irland, Italien, Japan, Luxemburg,
Macau, Malaysia, Mexiko, Nederländerna (inklusive
Bonaire, Saba och Sint Eustatius), Norge, Filippinerna,
Polen, Portugal, Puerto Rico, Singapore, Sydkorea,
Spanien, Sverige, Schweiz, Taiwan, Thailand,
Storbritannien, USA och Amerikanska Jungfruöarna
Kanada, Italien, Mexiko, Polen, Puerto Rico, Storbritannien
och USA
Polen, Storbritannien, Tyskland, Nederländerna (inklusive
Bonaire, Saba och Sint Eustatius), Belgien, Frankrike
(inklusive franska utomeuropeiska sammanslutningar),
Italien, Spanien och USA
Algeriet, Argentina, Österrike, Belgien, Brasilien,
Bulgarien, Kanada, Chile, Kroatien, Cypern, Tjeckiska
republiken, Danmark, Dominikanska republiken, Estland,
Finland, Frankrike (inklusive franska utomeuropeiska
sammanslutningar), Tyskland, Grekland, Ungern, Irland,
Italien, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg,
Malaysia, Malta, Mexiko, Monaco
Montenegro, Nederländerna (inklusive Bonaire, Saba och
Sint Eustatius), Nigeria, Norge, Filippinerna,
Polen, Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Ryssland,
Saudiarabien, Serbien, Singapore, Slovakien, Slovenien,
Sydafrika, Spanien, Sverige, Schweiz, Ukraina, Förenade
Arabemiraten,
Storbritannien och USA
Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet

UPS® Thermal Printer Plug-In

Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet

UPS® Billing Analysis Tool

UPS® Locator Plug-In for UPS Access Point™
Locations
UPS Shipping and UPS Access Point™: Official
Module

UPS® Returns Manager Plug-In
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UPS-teknik

Tillåtet territorium

UPS WorldShip Migration Assistant Tool

Kanada, Kina, Tyskland, Mexiko, Storbritannien och USA
Som anges i det tillämpliga beställningsformuläret för
dataöverföring

UPS Data Exchange Services
UPS® Locator APList File for UPS Access
Point™ Locations
UPS® Host Manifest Upload Service

UPS® Email Invoice

UPS® Customized Alerts Functionality

UPS.com™ Marketplace Shipping
Quantum View Notify™ Service

UPS My Choice® for business

UPS My Choice® for home

Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet
Förenta Staterna
Australien, Österrike, Belgien, Brasilien, Kanada, Tjeckien,
Danmark, Finland, Frankrike (inklusive franska
utomeuropeiska sammanslutningar), Tyskland, Hongkong,
Ungern, Irland, Italien, Japan, Mexiko, Nederländerna
(inklusive Bonaire, Saba och Sint Eustatius), Norge, Polen,
Portugal, Singapore, Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz,
Thailand, Storbritannien och USA
Österrike, Belgien, Kanada, Danmark, Frankrike (inklusive
franska utomeuropeiska sammanslutningar), Tyskland,
Italien, Mexiko, Nederländerna (inklusive Bonaire, Saba
och Sint Eustatius), Polen, Puerto Rico, Spanien,
Storbritannien och USA
Kanada, Kina, Frankrike (inklusive franska utomeuropeiska
sammanslutningar), Tyskland, Indien, Italien, Japan,
Spanien, Storbritannien och USA
Alla länder och territorier utom det förbjudna territoriet
Argentina, Australien, Österrike, Belgien, Brasilien,
Kanada, Kina, Chile, Colombia, Costa Rica, Tjeckien,
Danmark, Dominikanska republiken, Finland, Frankrike,
Tyskland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Japan,
Luxemburg, Mexiko, Nederländerna, Norge, Polen,
Portugal, Puerto Rico, Rumänien, Ryssland, Singapore,
Sydkorea, Spanien, Sverige, Schweiz, Förenade
Arabemiraten, Storbritannien och USA
Albanien, Algeriet, Amerikanska Jungfruöarna, Angola,
Argentina, Australien, Azerbajdzjan, Bahamas, Bahrain,
Bangladesh, Belgien, Bermuda, Bolivia, Bosnien &
Hercegovina, Brasilien, Bulgarien, Burundi, , Cayman
öarna, Chile, Colombia, Demokratiska republiken Congo,
Costa Rica, Cypern, Danmark, Djibouti, Dominikanska
Republiken, Ecuador, Egypten, Elfenbenskusten, El
Salvador, Estland, Etiopien, Filippinerna, Finland,
Frankrike, Förenade Arabemiraten, Ghana, Gibraltar,
Grekland, Guatemala, Honduras, Hongkong, Ungern,
Indien, Indonesien, Irland, Israel, Italien, Japan, Jordanien,
Kamerun, Kanada, Kazakstan, Kenya, Kina, Kroatien,
Kuwait, Lettland, Litauen, Luxemburg, Macau, Malawi,
Malaysia, Malta, Mauritius, Mexiko, Moldavien, Marocko,
Mocambique, Nederländerna, Nicaragua, Nigeria, Norge,
Nya Zeeland, Oman, Pakistan, Panama, Paraguay, Peru,
Polen, Portugal, Puerto Rico, Qatar, Rumänien, Ryssland,
Rwanda, Saudiarabien, Schweiz, Serbien, Singapore,
Slovenien, Storbritannien, Sydafrika, Spanien, Sri Lanka,
Sverige, Sydkorea, Taiwan, Tanzania, Thailand, Tjeckien,
Tunisien, Turkiet, Tyskland, Uganda, Ukraina, USA,
Uruguay, Venezuela, Vietnam, Zambia, Zimbabwe och
Österrike
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