
INFORMATIONS- OCH ALLMÄNNA ANVÄNDNINGSPOLICYER 
(IGUP-version: 06072022)

Dessa Informations- och allmänna användningspolicyer tillhandahåller ytterligare villkor för 
användningen av UPS-teknik och Information som erhållits via användning av UPS-tekniken enligt UPS 
teknikavtal (”Avtal”). Dessa policyer om information och allmän användning 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>. Ord skrivna med versaler som används, men 
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inte är definierade i dessa Informations- och allmänna användningspolicyer, ska ha den innebörd som anges i de 
Allmänna villkoren eller i Slutanvändarrättigheterna i detta Avtal.

1 Information– åtkomst och användning.

1.1 Restriktioner rörande Information.

(a) Användning av Information. Du får använda Information (med undantag för 
Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information) för dina interna ändamål. Utan att begränsa vad som sagts 
ovan, du är inte behörig att använda Information för att: (i) stödja någon verksamhet vars främsta syfte är att 
erbjuda transporttjänster eller transportinformationstjänster till tredje part; (ii) bistå i förhandlingar om tjänster 
eller priser, direkt eller indirekt, för att säkra transport- eller logistiktjänster från UPSI eller tredje parter; eller 
(iii) jämföra leveranspriser eller leveranstider med fraktpriserna eller leveranstiderna för tredje part som inte är 
medlem av UPS-parterna. Information får inte ändras och måste användas i sin helhet.

(b) Utlämnande. Du får inte lämna ut Information annat än som uttryckligen medges i 
detta Avsnitt 1.1(b) och 1.2(b) nedan. Du får lämna ut Information (med undantag för 
Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information) till dina samarbetsparter och personer som har ett 
rättmätigt intresse av sådan Information (t.ex. avsändare, godsmottagare eller ekonomitjänst), förutsatt att du 
säkerställer att dina samarbetsparter och alla andra personer som enligt denna mening är mottagare, samtycker 
till att använda och begränsa tillgången till Informationen i enlighet med alla begränsningar i detta Avtal. Du är 
ansvarig för all användning eller utlämnande av Information som du låter personer få tillgång till. Du får lämna 
ut, eller instruera UPS att lämna ut, Information till en Tjänsteleverantör om (i) sådan Tjänsteleverantör och du 
har ingått ett avtal där UPS namnges som en tredjepartsförmånstagare (om ”tredjepartsförmånstagare” erkänns 
under lagen som gäller avtalet mellan dig och Tjänsteleverantören) och begränsar sådan Tjänsteleverantörs 
användning och utlämnande av Information i enlighet med dessa Informations- och allmänna 
användningspolicyer och (ii) sådan Tjänsteleverantör har godkänts skriftligen av UPS. Du ska förbli fullständigt 
ansvarsskyldig gentemot UPS för din Tjänsteleverantörs alla handlingar eller försummelser vilka, om sådana 
handlingar eller försummelser hade utförts av dig, skulle ha varit i strid mot detta Avtal.

(c) Friskrivning. Utan begränsning av den allmänna tillämpligheten för någon 
friskrivning i detta Avtal, garanterar inte UPS att Informationen kommer att vara korrekt eller att användning av 
Informationen kommer att vara förenlig med alla gällande lagar, regler och/eller förordningar inklusive, utan 
begränsning, alla lagar, regler och förordningar med krav på pappersfakturor eller relaterade till 
momsbeskattning.

1.2 Ytterligare begränsningar för Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information.

(a) Begränsningar för Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information. Om du tar 
emot Tjänsteleverantörsinformation eller 3PL-information, garanterar du att UPS-kunden (t.ex. de UPS-kunder 
som har 3PL-tjänster) associerad med sådan Information har auktoriserat dig att ta emot Information.

(b) Användning, utlämnande och lagring av Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-
information. Du, i egenskap som Tjänsteleverantör, accepterar: (i) att endast använda 
Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information för interna ändamål för de UPS-kunder som är kopplade till 
sådan Information (ii) att endast lämna ut Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information till de UPS-
kunder som är kopplade till sådan Information och till den UPS-kundens kunder (iii) att lagra 
Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information för varje UPS-kund du stöder separat och inte slå samman 
eller kombinera sådan Information med någon annan information, varken i elektronisk eller annan form och (iv) 
att ha infört lämpliga tekniska, fysiska och organisatoriska åtgärder för att skydda sådan 
Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information mot oavsiktlig eller olaglig förstörelse, förändring, 
obehörigt utlämnande, behandling eller åtkomst. För tydlighets skull, men utan att följande förteckning är
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uttömmande över alla förbjudna bruk, får Du inte (I) av någon anledning jämföra Tjänsteleverantörsinformation 
eller 3PL-information som är kopplad till någon UPS-kund och/eller någon UPS-kunds kund mellan sådana 
personer (II) använda Tjänsteleverantörsinformation eller 3PL-information för att fastställa ursprunglig tid för 
leveransgaranti eller inlämning för UPS Servicegaranti/återbetalningsgaranti (i den utsträckning dessa är 
tillgängliga på din plats eller i ditt bosättningsland) (III) använda Tjänsteleverantörsinformation eller 3PL-
information för att direkt eller indirekt bistå i förhandlingar om tjänster eller priser med UPSI eller (IV) på annat 
sätt erhålla eller utveckla informationstjänster eller produkter som använder Tjänsteleverantörsinformation eller 
3PL-information (exempelvis tjänster inom analys av servicemässig och finansiell prestationsförmåga). Som ett 
undantag från Avsnitt 1.2(b)(IV), får Kunden erbjuda tjänster inom dataanalys till en UPS-Kund med 3PL-
tjänster genom att använda 3PL-informationen som är kopplad till 3PL-kunden (exempelvis en kontrollpanel 
som visar 3PL-kundens sändningar inklusive alla transportörer som manifesterats av Kunden eller beräkna åt en 
3PL-kund dess totala transportkostnader för samtliga transportörer, kostnad per transportör, antal sändningar per 
typ, avsändningsort eller mottagningsort), förutsatt att Kunden inte bryter mot någon annan bestämmelse i detta 
Avsnitt 1.2(b).

(c) Radering av Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information.Du måste förstöra 
Tjänsteleverantörsinformation och i förekommande fall 3PL-information, som är kopplad till en UPSI-kund vid 
det av följande som inträffar tidigast: (i) Dina tjänster som en Tjänsteleverantör eller en leverantör av 3PL-
tjänster till UPSI-kunden upphör (ii) alla åtkomstnycklar för UPS-kunden är inaktiverade eller ej fungerande 
eller (iii) femton (15) månader efter ditt mottagande av Tjänsteleverantörsinformation eller 3PL-information.

(d) Ersättning. Du accepterar att uteslutande på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS 
Skadeslösa parter fria från allt ansvar för varje skada som kan drabba eller belasta UPS Skadeslösa parter som 
härrör från eller har samband med användning av, utlämnande av eller underlåtenhet att ta bort 
Tjänsteleverantörsinformation och 3PL-information annat än i enighet med detta Avtals tillämpliga restriktioner, 
inklusive tredje parters otillåtna åtkomst till sådan Tjänsteleverantörsinformation eller 3PL-information.

(e) 3P/FC Prisinformation. Du kan också få särskilda prisvillkor och avgifter som gäller 
för ett UPS-fraktkonto som tilldelats av UPS till en UPS-kund om du är behörig att transportera med fakturering 
till tredje part (Third Party Billing) eller fakturera mottagaren (Freight Collect) till den UPS-kundens UPS-konto 
(”Avgifter för 3P/FC”). Priserna för 3P/FC är konfidentiell Information som tillhör UPS och du samtycker till 
att (i) inte använda 3P/FC-priserna för något annat ändamål än i samband med frakt med UPSI på uppdrag av en 
sådan UPS-kund eller (ii) lämna ut 3P/FC-priser till någon annan person.

(f) Digitaliserade signaturbilder. Information kan innehålla digitaliserade 
signaturbilder. Du ska på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS Skadeslösa parter fria från allt ansvar för varje 
skada som kan drabba eller belasta UPS Skadeslösa parter som härrör från eller har samband med din 
behandling, användning eller distribution av en digitaliserad signatur, eller del därav.

1.3 Begränsning specifik för Time in Transit™-datafilen.
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(a) Ytterligare begränsningar. Som ytterligare begränsning eller Information som är en 
Time in Transit™-datafil (”TNT-datafil”) som du fått genom USP Bulk Data Services, tilldelar UPS dig 
härmed, och du accepterar, en icke-exklusiv, icke-överförbar, evig, begränsad licens att installera, ladda, köra 
och använda en TNT-datafil samt alla eventuella förbättringar, modifieringar, revisioner och uppdateringar av 
denna som du förses med av UPS, vilka kanske endast blir tillgängliga mot en tilläggsavgift, på en enda central 
behandlingsenhet som är placerad på en adress som skriftligen godkänts av UPS (”Godkänd plats”) för det enda 
ändamålet att beräkna uppskattat pris och leveranstid för inlämnade sändningar och vidare med förbehåll för de 
ytterligare begränsningarna nedan.

(i) Du samtycker till att radera alla kopior av den föregående versionen av en 
TNT-datafil omedelbart efter mottagande av sådan uppdatering. Ditt mottagande och din användning av den 
uppdaterade TNT-datafilen ska utgöra din utfästelse och ditt intygande om att du har raderat alla tidigare kopior 
av TNT-datafilen.

(ii) Du samtycker till att din användning av en TNT-datafil och alla dess 
beståndsdelar endast ska vara för informationsändamål. Du ska inte uppge eller föreslå för någon tredje part att 
uppskattade leveranstider som härletts från en TNT-datafil utgör garantier för faktiska leveranstider för UPSI:s 
transporttjänster. Alla sådana garantier eller andra arrangemang rörande paketets förflyttning och frågor i



samband med detta styrs av ditt leveransavtal med UPSI, om sådant finns, samt tillämpliga UPS frakt- och 
tjänstevillkor som gäller vid leveranstidpunkten.

(iii) Du samtycker till att inte använda en TNT-datafil eller några uppskattade 
leveranstider däri i syfte att skapa, använda eller presentera någon jämförelse av en UPS-tjänst, UPS servicenivå 
eller priser på UPS-tjänster med tjänster, servicenivåer eller priser som något annat fraktföretag eller tredje parts 
logistikpartner som inte är medlem i UPSI eller en UPS-part tillämpar, inklusive jämförelse genom delad skärm, 
programfönster eller webbläsare och automatiska regelbaserade jämförelser.

(iv) Du samtycker till att inte underlicensiera, licensiera, hyra ut, sälja, låna ut, 
ge bort eller på annat sätt distribuera hela eller någon del av TNT-datafilen till tredje part (annat än en 
Tjänsteleverantör som skriftligen är godkänd av UPS) och du kommer inte att installera, ladda upp, köra, 
modifiera eller använda en TNT-datafil på något annat datorsystem än det som finns på den godkända platsen. 
Kunden ska bevara alla godkända kopior av en TNT-datafil i en säker miljö och vidta alla steg som rimligen 
krävs för att skydda en TNT-datafil från obehörigt röjande eller spridning.

(v) Du samtycker till att inte modifiera eller förändra en TNT-datafil eller 
någon kopia av densamma, helt eller delvis. Du får inte göra mer än en säkerhetskopia av en TNT-datafil, och 
denna säkerhetskopia ska endast användas för att möjliggöra återställning av en TNT-datafil i den händelse att 
originalet skulle bli skadat eller förstört.

(b) Förklaring. Du ska se till att följande förklaring visas på startskärmen på alla 
Applikationer som ger tillgång till en TNT-datafil på ett sätt som är synligt för varje användare av 
Applikationen: ”Observera: UPS Time in Transit™-datafilen som finns i eller nås via detta program tillhör UPS 
och tillhandahålls till användarna av detta program på licens. UPS Time in Transit™-datafilen får inte kopieras, 
helt eller delvis, utan föregående skriftligt samtycke från UPS.”

(c) Konflikt. Om en konflikt uppstår häri mellan beviljade rättigheter och begränsningar 
som anges i detta Avsnitt 1.3(c) och andra beviljade rättigheter och restriktioner för TNT-datafiler som 
Information enligt någon annat Avsnitt i detta Avtal, ska detta Avsnitt 1.3(c) i dessa Informations- och allmänna 
användningspolicyer ha företräde i den utsträckning som krävs för att lösa sådan konflikt.

(d) Modifieringar. TNT-datafiler kan modifieras av UPS för att avlägsna uppgifter som 
gäller ursprungspostnummer som inte motsvarar dina leveransdestinationer.

1.4 Samtycke till utlämnande av skyddad Quantum View-information.
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(a) UPS-teknikerna kända som Quantum View Data Service, Quantum View 
Management Service och Quantum View Management for Importers Service (sammantaget ”QV-tekniker”) kan 
ge åtkomst till import- och tullklareringsinformation eller register som omnämns i 19 C.F.R., del 111 och 163 
och som anses vara konfidentiella under 19 C.F.R. 111.24 och alla andra tillämpliga lagar, inklusive men ej 
begränsat till ingångsdata, varukvantiteter, värden, tariffklassificering, tillverkare eller leverantörer, tullar, 
skatter och avgifter, sändningsinformation, kontaktpersoner, adresser och telefonnummer (”skyddad 
konfidentiell Quantum View-Information”). QV-teknikerna kan omfatta möjligheten att utse upp till fem 
mottagare för rapporter innehållande skyddad konfidentiell Quantum View-Information (”Skyddade rapporter”). 
Du är införstådd med och samtycker till att: (a) ditt utnämnande av en person som mottagare av Skyddade 
rapporter eller (b) åtkomstbehörighet till QV-tekniker som en QV-administratör har beviljat en person via ett 
Quantum View-systemkonto är ditt samtycke till att UPS delar skyddad konfidentiell Quantum View-
Information med sådana personer och är ett avstående från dina rättigheter till begränsning av utlämnande, från 
UPS eller från UPS-ombud eller representanter, av skyddad konfidentiell Quantum View-Information eller 
någon annan Information som är relevant för dig, din egendom eller transaktioner förknippade med eller 
inkluderade i sådana skyddade rapporter eller QV-tekniken, enligt lagstiftningen i den eller de särskilda 
jurisdiktioner som tilldelar sådana rättigheter och reglerar dig, din egendom, transaktioner och sådana Skyddade 
rapporter och QV-teknik, inklusive skyddad konfidentiell Quantum View-Information som ingår däri.

(b) Inom QV-tekniken har du möjlighet att ta bort en sådan utsedd person som mottagare 
av rapporter innehållande skyddad konfidentiell Quantum View-Information och, om du är en QV-
administratör, avbryta en utsedd persons åtkomst till QV-tekniken. Om en utsedd person inte tas bort såsom 
anges i föregående mening kommer denna utsedda person att ha fortsatt åtkomst till den skyddade konfidentiella 
Quantum View-Informationen och QV-teknikerna såsom tillämpligt. Din efterlevnad av detta Avtal skall 



fungera som och utgöra skriftligt samtycke till att UPS eller UPS-ombud eller -representanter lämnar ut skyddad 
konfidentiell Quantum View-Information eller annan information som är relevant för dig, din egendom och 
transaktioner under eller i samband med QV-tekniken. Du ska gottgöra och hålla UPS och UPS Skadeslösa 
parter fria från ansvar för varje skada, som kan drabba eller belasta UPS Skadeslösa parter som härrör från eller 
har samband med utlämnande av skyddad konfidentiell Quantum View-Information som är relevant för dig, din 
egendom och transaktioner under eller i samband med QV-tekniken och detta Avtal. Du bär hela ansvaret för att 
begränsa åtkomst till skyddad konfidentiell Quantum View-Information som skickas av eller tas emot från UPS-
tekniken så att personer, inklusive men ej begränsat till dina anställda, inte har åtkomst, direkt, indirekt eller i 
hemlighet, till UPS-tekniken eller skyddad konfidentiell Quantum View-Information som du inte avser eller vill 
att de ska använda. Du har enskilt ansvar för all användning av skyddad konfidentiell Quantum View-
Information eller UPS-teknik som utövas av personer som du beviljar åtkomst till skyddad konfidentiell 
Quantum View-Information eller UPS-tekniken. Om en mottagare som du har utsett för att ta emot Skyddade 
rapporter meddelar dig att han eller hon ej längre vill ta emot sådan information skall du omedelbart upphöra 
med att använda UPS-tekniken för att instruera UPS om att skicka Skyddade rapporter till ifrågavarande 
mottagare. UPS skall under inga omständigheter hållas ansvarigt för underlåtenhet eller försening i överföringen 
eller mottagande av Skyddade rapporter.

2 Allmänna användningspolicyer och krav.

2.1 Meddelandetjänster. Viss UPS-teknik förser dig med möjligheten att skicka ett meddelande 
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med Information som är relaterad till en inlämnad försändelse via e-post eller sms till en mottagare som du 
identifierar. Du samtycker till att endast använda meddelandetjänsten för att skicka information som är relaterad 
till och att endast skicka ett meddelande till en mottagare som har anknytning till den ifrågavarande inlämnade 
försändelsen. Du är ensamt ansvarig för det innehåll du tillhandahåller och som skickas som en del av något 
meddelande. Du får ej skicka något meddelande som innehåller något som är olagligt, oanständigt, stötande, 
trakasserande, ärekränkande, förolämpande eller skadligt. UPS skall under inga omständigheter ansvara för 
några fel eller fördröjningar i överföringen eller mottagandet av meddelandet. Om en mottagare underrättar dig 
om att han eller hon ej längre vill ta emot meddelanden beträffande inlämnade sändningar ska du omedelbart 
sluta använda UPS-tekniken för att instruera UPS att meddelanden till mottagaren. Du garanterar att du har 
säkerställt informerat och specifikt samtycke från mottagaren av varje meddelande om att ta emot meddelandet 
och att de e-postadresser och telefonnummer som du lämnar ut till UPS är korrekta och ägs av meddelandets 
avsedda mottagare. 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 garanti i föregående mening.

2.2 Användning av PLD inhämtade e-postadresser. Ett alternativt fält i PLD som du 
tillhandahåller UPS för dina utgående leveranser och sändningar med alternativ fakturering är e-postadressen till 
godsmottagaren (”PLD e-postadress”). Om du har tillhandahållit en PDL e-postadress för en sändning så 
godkänner du och samtycker till att UPS skickar dig meddelanden gällande leverans av den aktuella sändningen 
till den PDL e-postadress som har angetts. Du garanterar att du har säkerställt det informerade och specifika 
samtycket hos personer kopplade till varje PLD e-postadress för mottagande av meddelanden i samband med 
leverans av sådan utgående leverans eller omväxlande inlämnad leverans och att PLD e-postadresser är riktiga 
och under kontroll av godsmottagarna för försändelserna som de kopplades till i PLD:n. 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 
garanti i föregående mening.

2.3 Revisioner.

(a) Revision av Information. UPS eller dess ställföreträdare får på gemensamt 
överenskommen dag och tid genomföra en revisionsgranskning i dina lokaler för att säkerställa att du följer 
Artikel 1 i Informations- och allmänna användningspolicyerna. Sådan revision ska genomföras på ett sätt som 
rimligen minimerar eventuella störningar av din verksamhet. Du accepterar att tillhandahålla rimligt samarbete 
med UPS eller dess ställföreträdare samt rimlig åtkomst till lokaler och relevant personal som behövs för en 
sådan revison. Du accepterar att utan dröjsmål besvara eventuella frågor från UPS eller dess ställföreträdare 
relaterade till en sådan revision.



(b) Revision av Applikation. Du måste ge UPS tillgång till en Applikation (enligt 
definitionen i Slutanvändarrättigheterna) på begäran av UPS för ändamålet att fastställa Applikationens 
överensstämmelse med UPS-systemen och din efterlevnad av detta Avtal och gällande API Technical 
Documentation. Om UPS kommer fram till att sådan Applikation inte överensstämmer med Avtalet eller 
gällande API Technical Documentation, eller inte överensstämmer med UPS-systemen, måste du göra de 
ändringar som UPS kräver. UPS har vidare rätt att begära att du stoppar åtkomsten till och användningen av 
sådan Applikation tills dess att du fått ett skriftligt godkännande från UPS.

2.4 Administratörsbehörighet.

5

(a) Administratör. Vissa UPS-tekniker tillhandahåller en ”Administratör”, en användare 
som är auktoriserad av Kunden att inneha behörighet att administrera din användning av en UPS-teknik. Om du 
som Kund konfigurerar någon användare som en Administratör samtycker du till att du har ansvaret för en sådan 
Administratörs handlingar vid hans eller hennes tillgång till och användning av UPS-teknik samt för att 
övervaka och avbryta, i tillämpliga fall, sådana Administratörsbehörigheter. Du bekräftar och samtycker till att 
en Administratör som du utsett kan utse en annan användare till Administratör med identiska behörigheter som 
den första Administratören.

(b) Vilande behörighet. Din behörighet till en UPS-teknik som har Administratörer kan 
när som helst inaktiveras av UPS, Kunden och/eller en Administratör av UPS-teknik som har Administratörer, 
enligt deras eget gottfinnande, inklusive, utan begränsning, av UPS på grund av inaktivitet. På begäran, kan 
UPS, enligt eget gottfinnande, återaktivera ditt konto för UPS-tekniken och medge fortsatt tillgång till och 
användning av UPS-tekniken enligt detta Avtal. Det återaktiverade UPS-teknikkontot kan dock sakna historik 
när det återaktiveras. Din rätt att tillgå UPS-tekniken ska automatiskt upphöra när Kundens rätt att använda 
UPS-teknik upphör eller sägs upp, eller när din anställning hos Kunden, eller din rätt att tillgå UPS-tekniken för 
Kundens räkning, upphör.

2.5 Åtkomst till och användning av UPS-material.

(a) Åtkomst i enlighet med Avtalet. Du får tillgå och använda UPS-material i enlighet 
med villkoren i detta Avtal. Du får inte använda eller tillgå några UPS-material på ett sätt som, enligt UPS 
rimliga omdöme, negativt påverkar UPS-materialens prestanda eller funktionsduglighet eller inkräktar på andras 
möjlighet att tillgå UPS-system och UPS-teknik.

(b) Systemkonton. En del UPS-teknik kräver att du skapar ett Systemkonto och 
Säkerhetselement, t.ex. ett tillhörande inloggnings-ID och lösenord. Du får endast använda ditt tilldelade 
Systemkonto och Säkerhetselement när du tillgår UPS-teknik förknippad med Systemkontot ifråga. Du har inte 
tillstånd att tillgå UPS-teknik med hjälp av en annan användares Systemkonto och Säkerhetselement. Du får inte 
avslöja ditt Systemkonto eller Säkerhetselement för någon annan person. Din rätt att använda UPS-teknik som 
är förknippad med Systemkontot eller Säkerhetselementen ifråga upphör automatiskt när ditt Systemkonto eller 
dina Säkerhetselement sägs upp eller raderas. DU ANSVARAR ENSIDIGT OCH UTESLUTANDE FÖR ATT 
PÅ EGEN BEKOSTNAD, ERSÄTTA OCH HÅLLA UPS SKADELÖSA PARTER FRIA FRÅN ANSVAR 
FÖR ALLA SKADOR SOM KAN DRABBA ELLER BELASTA UPS SKADELÖSA PARTER OCH SOM 
HÄRRÖR FRÅN ELLER HAR SAMBAND MED ANVÄNDNING AV ELLER TILLGÅNG TILL UPS-
TEKNIK OCH DESS TILLHÖRANDE INFORMATION AV NÅGON PERSON SOM FÅR ÅTKOMST 
GENOM ANVÄNDNING AV DITT SYSTEMKONTO ELLER DINA SÄKERHETSELEMENT, 
INKLUSIVE UTAN BEGRÄNSNING, DIREKT ELLER INDIREKT ANVÄNDNING ELLER ÅTKOMST, 
OAVSETT OM DEN HAR GODKÄNTS AV DIG ELLER INTE. Din UPS-profil på UPS.com är ett exempel 
på ett Systemkonto.

(c) Internets pålitlighet. Du bekräftar att tillgång till UPS-systemen och UPS-tekniken 
kan ske genom användning av internet vilket UPSI inte har någon kontroll över. Följaktligen godtar du att 
varken UPS eller UPSI, direkt eller indirekt, ska hållas ansvariga eller ersättningsskyldiga för eventuell förlust 
eller skada som förorsakats eller påstås ha förorsakats av din olämpliga eller felaktiga användning av internet 
eller din oförmåga att få tillgång till UPS-SYSTEM OCH UPS-TEKNIK med användning av internet.

(d) Utgående länkar. UPS-teknik kan innehålla länkar till länkade webbplatser. Dessa 
länkar finns där endast för din bekvämlighets skull och utgör inte ett stöd från UPS för innehållet på de länkade 
webbplatserna. UPS ger inga utfästelser eller garantier beträffande de länkade webbplatsernas korrekthet, 
prestanda eller kvalitet hos eventuell(t) innehåll, programvara, tjänst eller applikation på någon länkad



webbplats. Du använder de länkade webbplatserna på egen risk om du väljer att besöka dem. UPS ansvarar inte 
för att de länkade webbplatserna är tillgängliga. Dessutom är din användning av de länkade webbplatserna 
föremål för eventuella tillämpliga bestämmelser och villkor, inklusive men utan begränsning den länkade 
webbplatsens integritetspolicy.

(e) Automatiserad åtkomst. Utan begränsning är all åtkomst till UPS-systemen eller 
UPS-teknik via automatiserade frågeenheter, robotar eller verktyg för upprepande datainsamling och extraktion, 
rutiner, skript eller andra mekanismer med liknande funktion som inte i sig självt utgör UPS-teknik som enligt 
detta Avtal licensierats för sådant ändamål, uttryckligen förbjuden.

(f) Virus. Du förbinder dig att till UPS-system eller UPS-teknik inte ansluta, mata in 
eller ladda upp något virus, trojansk häst, mask, tidsbomb eller annan programrutin som (i) är avsedd att skada, 
störa, förhindra eller expropriera UPS system eller värdbaserad UPS-teknik eller (ii) gör intrång i immateriella 
rättigheter som tillhör UPSI eller någon annan.

(g) Bakåtkompilering. Du kommer inte att bakåtkompilera eller försöka att extrahera 
källkoden från programvaran, förutom i den mån denna begränsning är uttryckligen förbjuden enligt 
gällande lag.

2.6 Uppgiftsgaranti och auktorisering.
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(a) Garanti. Du intygar och garanterar att (i) du har rätt att lämna de uppgifter som du 
överför till UPS i enlighet med detta Avtal (ii) att alla uppgifter som du lämnar till UPS om dig själv enligt detta 
Avtal är sanna, riktiga, fullständiga och aktuella och (iii) att du har gått ut med tillbörligt meddelande till, och 
om tillämplig lag så fordrar, fått tillbörligt, frivilligt, särskilt, informerat och giltigt samtycke från alla 
registrerade, vars uppgifter du överför till UPS, till den behandling av uppgifterna, inklusive överföring av 
sådana uppgifter till USA eller andra länder eller territorier vars lagar eventuellt inte erbjuder samma skyddsnivå 
för personuppgifter som lagarna i sådan persons ursprungsland eller ursprungsterritorium. Du bekräftar och 
samtycker till att det inte kommer att krävas att UPS undersöker eller ifrågasätter giltigheten eller 
noggrannheten i någon information du lämnar till UPS.

(b) Auktorisering. Du ger härmed UPS, UPS Supply Chain Solutions, Inc. och deras 
närstående, efterträdare och övertagare tillstånd att dela uppgifter som omnämns i 19 C.F.R., delarna 111 och 
163, inklusive alla dokument, data och information förknippade med din affärsverksamhet med UPSI. UPSI, 
inklusive och utan begränsning, UPS och UPS Supply Chain Solutions, Inc., kan anlita en tredje part för att 
tillhandahålla standard- och administrativa affärsprocesser (t.ex. fakturagenerering, indrivning, finansiering, 
databildsgenerering och dokumentlagring) och du ger härmed UPSI ditt frivilliga, specifika och informerade 
samtycke till frisläppning av dokumenten, inklusive de som är förknippade med din verksamhet, för ändamålet 
att möjliggöra för mottagaren att utföra sådana standard- och administrativa affärsprocesser. Du erkänner, i 
enlighet med UPS Supply Chain Solutions, Inc:s tjänstevillkor, att du är ensamt ansvarig för underhåll av alla 
uppgifter som krävs för tulländamål och/eller andra lagar i USA och att UPSI under detta Avtal inte behöver, 
och heller inte antar någon skyldighet att, handla som arkivarie eller arkivarieombud åt dig.

(c) Bakåtkompilering. Du kommer inte att bakåtkompilera eller försöka att extrahera 
källkoden från programvaran, förutom i den mån denna begränsning är uttryckligen förbjuden enligt gällande 
lag.

(d) Användning av Kundens logga. Viss värdbaserad UPS-teknik kan anpassas genom 
tillägg av en grafikbild. Du ger härmed UPS en världsomfattande, icke-exklusiv och royaltyfri licens under 
giltighetstiden för detta avtal, att använda, reproducera, publicera, framföra och visa ditt namn och/eller 
varumärke, logotyp eller servicemärken som du tillhandahåller UPS (”logotypen”) för användning tillsammans 
med UPS-tekniken som du, andra av Kunden anställda personer samt andra av dig godkända användare (om 
tillämpligt) och att utfärda andrahandslicenser i den utsträckning som är skäligen nödvändigt för detta syfte. Du 
förbinder dig att tillhandahålla logotypen i det format och den storlek som UPS begär. Du garanterar att du äger 
alla rättigheter till logotypen och har rätten att utfärda den licens för användning av logotyp som häri utfärdas.



2.7 Adressmatchning.
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(a) Identifiering av inkommande sändningar. Viss UPS-teknik identifierar inkommande 
sändningar genom att matcha sändningens destinationsadress med en adress som du tillhandahåller för 
användning med en tjänst förknippad med adressmatchning eller genom att förknippa en LID med en sändning. 
Du garanterar att adressuppgifterna du tillhandahåller är sanna, fullständiga och korrekta, att du ska, så snart 
som skäligen är möjligt, upplysa UPS om eventuella ändringar i dina adressuppgifter och att du har rätt att 
erhålla information beträffande paket som levereras av UPSI till adressen du tillhandahåller. Du erkänner och 
godtar att UPS-teknik (1) inte nödvändigtvis identifierar och rapporterar alla de sändningar som anförtrotts 
UPSI för leverans som är avsedda för adressen du anger eller som är förknippad med en LID, (2) kan identifiera 
och rapportera sändningar inlämnade till UPSI som inte är avsedda för leverans till adressen du anger eller som 
inte är förknippade med LID:n du använder och (3) kan identifiera och rapportera sändningar du lämnar in till 
UPSI till en utomstående tredje part genom felaktig adressering, felaktig adressmatchning via UPS-teknik eller 
en felaktig LID som är förknippad med sådana sändningar. Sändningar som identifieras under delparagrafer (2) 
och (3) ovan ska härefter kallas ”Feladresserade inkommande sändningar”. Information förknippad med 
feladresserade inkommande sändningar kan inkludera den digitaliserade signaturbilden på en leveransmottagare. 
UPS KOMMER ENDAST I FALL AV UPPSÅTLIGT FELAKTIGT UPPTRÄDANDE ELLER GROV 
VÅRDSLÖSHET ATT VARA ANSVARIGT INFÖR DIG FÅR EVENTUELLA ANSPRÅK ELLER 
SKADESTÅND BASERADE PÅ AVSLÖJANDE AV INFORMATION RELATERAT TILL 
FELADRESSERADE INKOMMANDE SÄNDNINGAR.

(b) Information som är förknippad med feladresserade inkommande sändningar. 
Information som du får genom den UPS-teknik som är förknippad med feladresserade inkommande sändningar 
utgör ”information”. Du accepterar att när du identifierat eventuell information rörande feladresserade 
inkommande sändningar (Misdirected Inbound Shipments) ska du varken avslöja sådan information för någon 
eller använda den för något som helst ändamål. Du ska uteslutande på egen bekostnad gottgöra och hålla UPS 
ersättningsmottagare fria från allt ansvar för varje skada som kan drabba eller belasta dem på grund av eller i 
samband med att du på något sätt bryter mot föregående mening.

2.8 Prestandamätningar. Du får inte avslöja eller publicera, utan föregående skriftligt medgivande 
från UPS, någon prestanda- eller kapacitetsstatistik relaterad till eller resultaten från något riktmärketest som 
utförs på UPS-teknik.

3 Sändningar med UPS-teknik

3.1 Tillämplighet för avtal om transporttjänster. Inlämnade försändelser som manifesteras genom 
UPS-teknik under ett UPS-konto är föremål för och styrs av då gällande avtal om transporttjänster för tillämpligt 
UPS-konto. ALLA INLÄMNADE SÄNDNINGAR, UTAN BEGRÄNSNINGAR, INKLUDERANDE 
SÅDANA SOM INTE OMFATTAS AV ETT FRAKT-/TJÄNSTEAVTAL, OMFATTAS AV DE 
ALLMÄNNA VILLKOR SOM ANGES I DE VID TIDPUNKTEN FÖR SÄNDNINGEN GÄLLANDE UPS 
FRAKT-/TJÄNSTEVILLKOREN. Du får inte använda någon UPS-teknik för att lämna in sändningar som en 
Tjänsteleverantör på uppdrag av en tredje parts UPS-kund såvida inte UPS först har godkänt dig som 
Tjänsteleverantör för denna UPS-kund. Alla beställningar av tjänster via UPS-teknik är bindande och slutgiltiga, 
och omfattas av villkor för transporttjänster som är tillämpliga på sådana ordrar.

3.2 UPS-teknik beräknar fraktkostnader. Alla fraktkostnader som räknats fram av UPS-teknik vid 
manifesttidpunkten är uppskattningar. Faktiska avgifter anges i gällande UPS frakt- och tjänstevillkor och 
eventuellt tillämpligt skriftligt avtal med UPSI. Faktiska avgifter för en sändning och de uppskattade avgifterna 
som visas av UPS-tekniken vid manifesttidpunkten kan vara olika. Oavsett vilka avgifter som presenteras av 
UPS-teknik vid manifesttidpunkten, ska avgifterna som anges i gällande UPS frakt- och tjänstevillkor eller 
tillämpligt skriftligt avtal med UPSI vara styrande.

3.3 Ofullständig information och tilläggsavgifter. Om den information som lämnats av dig 
angående en inlämnad försändelse som manifesterats via UPS-teknik är ofullständig eller felaktig i något 
avseende har den tillämpliga medlemmen av UPS-parterna rätt, men inte skyldighet, att komplettera eller 
korrigera denna information för din räkning och justera avgifterna på motsvarande sätt. Du förbinder dig att 
betala alla transportkostnader, tullar, skatter, tilläggsavgifter, statliga straffavgifter och böter, lageravgifter och 
tullkostnader som följer av din eller mottagarens underlåtelse att tillhandahålla korrekt dokumentation eller 
inhämta erforderliga licenser eller tillstånd, avgifter som betalas i förväg av UPS-parterna, UPS-parternas 
juridiska kostnader och alla andra kostnader som fastställs eller orsakas i samband med inlämnade sändningar



som manifesteras med UPS-teknik (sammantaget, ”Tilläggsavgifter”). Om betalningen för inlämnade 
sändningar som skickas med manifest via UPS-tekniken sker med ett kredit- eller betalkort ger du uttryckligen 
UPS-parterna rätten att fastställa och erhålla samtliga avgifter förknippade med dessa inlämnade sändningar, 
inklusive men utan begränsning Tilläggsavgifterna, via samma kredit- eller betalkort. I händelse av att andra 
faktureringsalternativ, t.ex. utan begränsning, fakturering av tredje part, eller betala med SMS, är tillgängliga för 
dig vid användning av UPS-tekniken förbinder du dig att garantera betalning av alla avgifter, inklusive 
eventuella Tilläggsavgifter, förknippade med dina inlämnade sändningar i händelse av att mottagaren eller den 
tredje parten inte betalar.

3.4 Fullbordandet av en sändningstransaktion. Du samtycker till att betalningsmetoden du väljer 
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(t.ex. betalkort och UPS-konto) kan debiteras för de beställda sändningstjänsterna när du genomför en 
transaktion i en UPS-teknik och erhåller en etikett för utskrift, oberoende av om etiketten senare skrivs ut, fästs 
på ett paket och lämnas in till UPSI eller inte.

3.5 Mottagande av en inlämnad försändelse. UPS-parternas skanning av etiketten på en inlämnad 
försändelse utgör det enda bindande beviset för att UPS-parterna faktiskt har mottagit den inlämnade 
försändelsen för hantering enligt vad som anges på etiketten.

3.6 Internationell kunskapsbaskapacitet. UPS Shipping API, UPS.com Forms for Export, 
programvaran UPS Worldship® och TradeAbility Services ger tillgång till information som kan användas för 
att underlätta gränsöverskridande frakt (”IKB Kapaciteter”). Du förstår att tillämpliga lagar, regler och 
förordningar, inklusive de som rör import och export, kan komma att ändras, kanske inte tas upp av IKB 
Kapaciteter. Användningen av IKB Kapaciteter sker på egen risk, och IKB Kapaciteter kan ändras eller 
uppdateras utan föregående meddelande. Förslag från IKB Kapaciteter (t.ex. tariffklassificeringar eller 
relaterade tullar, skatter eller avgifter) utgör inte juridisk rådgivning till dig eller någon annan person. 
Ytterligare dokumentation som inte tillhandahålls av IKB Kapaciteter kan krävas för att rensa ditt internationella 
paket genom tullen. Varje uppskattning av avgifter får endast användas för din praktiska referens. UPS 
garanterar inte riktigheten i information (t.ex. tariffklassificering) eller uppskattningar av avgifter (t.ex. tullar 
och skatter) som tillhandahålls av IKB Kapaciteter. Under inga omständigheter kommer UPS att vara ansvarig 
gentemot någon person eller enhet för några direkta, indirekta, följdmässiga, oförutsedda eller andra skador 
enligt någon lagteori för eventuella fel i informationen, formerna eller funktionerna i IKB Kapaciteterna, även 
om du har informerat UPS för möjligheten till sådana skador. UPS FRISKRIVER UTTRYCKLIGT ALLA 
GARANTIER INKLUDERAT UTAN BEGRÄNSNING AV DE UNDERFÖRSTÅDA GARANTIERNA FÖR 
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE I HÄNVISNING TILL IKB 
KAPACITETER.

4 Kvarstående villkor vid uppsägning.

Oavsett om detta Avtal sägs upp av någon anledning, ska följande Avsnitt till dessa Informations- och 
allmänna användningspolicyer fortsätta att gälla även efter en sådan uppsägning: Avsnitten 1.1 - 1.2, 1.4 (b) 
(fjärde meningen), 2.1 (sista meningen), 2.2 (sista meningen), 2.3(a), 2.5 (b) (femte meningen), 2.7(a) (sista 
meningen) och 3.6 (sista två meningarna).



BILAGA A

DEFINITIONER 

Följande definierade begrepp används i dessa Informations- och allmänna användningspolicyer. 

Administratör har den betydelse som anges i Avsnitt 2.4(a) i dessa Informations- och allmänna 
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användningspolicyer. 

3PL-information innebär Information du tar emot vid bedrivande av 3PL-bruk.

3PL-bruk innebär att Kunden inom ramen för sin verksamhet erbjuder tredjepartslogistik-tjänster till sändande 
UPS-kund för 3PL-sändningar. För tydlighetens skull inbegriper 3PL-bruk varken återförsäljning, distribution 
eller återdistribution av UPS-teknik till tredje parter.

3PL-sändning innebär för en 3PL-kund de sändningar som manifesterats och inlämnats (i) till UPSI (A) av 
Kunden för aktuell 3PL-kunds räkning och (B) av en leverantör till aktuell 3PL-kund eller en kund till aktuell 
3PL-kund och som i båda ovannämnda fall inlämnas till UPSI under UPS-konton som tilldelats aktuell 3PL-
kund samt (ii) till UPSI i syfte att levereras till Kunden för 3PL-kundens räkning.

Länkade webbplatser betyder tredje parters webbplatser och resurser som är länkade via URL:er på UPS 
webbplatser eller UPS-teknik.

Tjänsteleverantörsinformation betyder Information som du har fått i rollen som en Tjänsteleverantör.

3PL-kunder innebär en sändande UPS-kund som får tredjepartslogistik-tjänster från Kunden.
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