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ANVÄNDARVILLKOR ILLUSIONEN 

Välkommen till Illusionen! 

Tack för att du använder Illusionen som tillhandahålls av Fotboll 2000. 

Detta är villkoren för användning av denna webbplats och programvara, bilder, videos och text som 

finns tillgänglig på webbplatsen. Genom att godkänna dessa användarvillkor och använda Illusionen 

accepterar du dessa villkor. Läs igenom dem noggrant. 

Dessa villkor träder i kraft den dag som du först börjar att använda webbplatsen. 

Användning av Illusionen 

Du samtycker till att använda denna webbplats för dessa ändamål och du garanterar för Fotboll 2000 

att du inte kommer att använda denna webbplats för något ändamål som är olagligt eller förbjudet 

enligt dessa villkor, bestämmelser och meddelanden och/eller annan tillämplig lagstiftning. Du 

samtycker även till att inte dela text, bilder, video- och ljud vidare från denna webbplatsen till en tredje 

part. 

Missbruka inte Illusionen. Du får till exempel inte störa Illusionen eller försöka komma åt det material 

(text, bilder, video och ljud) som innefattas på webbplatsen med en annan metod än gränssnittet och 

anvisningarna som vi tillhandahåller. Du får endast använda Illusionen i privat regi d.v.s. genom att 

använda Illusionen förvärvar du ingen immateriell äganderätt till materialet eller det innehåll som du 

kommer åt. Du får därmed inte använda innehåll från Illusionen i ett kommersiellt syfte med mål att 

tjäna pengar om du inte inhämtar tillstånd från innehållsägaren. 

Fotboll 2000 har fullständiga rättigheter att stänga av eller upphöra att tillhandahålla dig Illusionen om 

du inte uppfyller våra villkor eller policyer eller om vi utreder misstänkta oegentligheter. Dessa villkor 

ger dig inte rätt att använda några varumärken eller logotyper som används i Illusionen.  

En del innehåll som inte tillhör Fotboll 2000 kan visas i Illusionen. Ansvaret för detta innehåll vilar helt 

på den person eller det företag som gör det tillgängligt. Vi kan granska innehåll för att avgöra om det 

är olagligt eller strider mot våra policyer och ta bort eller vägra att visa innehåll som vi skäligen anser 

strida mot våra policyer eller lagen. Det innebär inte nödvändigtvis att vi granskar innehåll, så utgå inte 

från att vi gör det. 

I samband med din användning av Illusionen kan vi skicka marknadsföring, meddelanden om tjänster, 

administrativa meddelanden och annan information till dig.  

Denna webbplats kan innehålla länkar till webbplatser som drivs av andra än Fotboll 2000 och 

sådana länkar tillhandahålls endast för din bekvämlighet. Fotboll 2000 kontrollerar inte dessa 

webbplatser och ansvarar inte för deras innehåll. Fotboll 2000's integration av dessa länkar till andra 

webbplatser innebär inte att Fotboll 2000 godkänner materialet på sådana webbplatser eller har 

någon koppling till deras ägare. 
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Illusionen är tillgänglig på mobila enheter. Använd inte Illusionen på ett sådant sätt att de distraherar 

dig eller hindrar dig från att följa trafik- eller säkerhetsregler. 

Ditt Illusionen-konto 

Du behöver ett Illusionen-konto för att använda materialet. Du skapar först din egen profil och väljer 

själv användarnamn och lösenord. Därefter kan du antingen behöva ange kod eller betala för att ditt 

Illusionen-konto skall bli aktivt. Du kan få en aktiverings kod till ett Illusionen-konto från en 

administratör, till exempel din arbetsgivare eller utbildningsinstitution om de gjort upp ett avtal med 

Fotboll 2000. Om ditt Illusionen-konto har tilldelats dig av en administratör kan andra eller ytterligare 

villkor gälla ifrån den organisation som tilldelat dig aktiveringskoden, detta har din administratör 

skyldighet att upplysa dig om (läs mer i kapitlet organisations avtal). 

Skydda ditt Illusionen-konto genom att hålla användarnamn och lösenord hemligt. Du ansvarar för all 

aktivitet som sker i eller via ditt Illusionen-konto. Använd inte lösenordet till ditt Illusionen-konto i 

externa tjänster eller program. Det ligger på ditt ansvar att en tredje part inte får tillgång till ditt konto. 

Varje missbruk av ditt lösenord eller användarnamn kommer att ge Fotboll 2000 rätt att omedelbart 

säga upp din licens utan någon ersättning till dig. 

Om du får kännedom om obehörig användning av ditt lösenord eller ditt Illusionen-konto skall du 

snarast kontakta Fotboll 2000 för att reda upp en eventuell situation. Fotboll 2000 garanterar dock 

inte att du kan få tillbaks ditt konto 

Personuppgifter 

Alla personuppgifter, t.ex. ditt namn, adress, telefonnummer och e-postadress m.m. som du överför till 

webbplatsen via e-post eller på annat sätt kan används av Fotboll 2000 enligt följande: Fotboll 2000 

har full rätt att använda dina personuppgifter för egna utskick eller kontakt med dig dock ej rätt att dela 

personuppgifterna vidare till en tredje part utan din tillåtelse.  

Fotboll 2000 skyddar personuppgifterna med antivirusprogram, trådlöst nätverk med kryptering och 

begränsar de som får tillgång till personuppgifterna. Men vi kan inte garantera att dina personuppgifter 

kan spridas av ohederliga parter som tagit del av dina personuppgifter genom vårt register på olagligt 

sätt. Därmed kan inte Fotboll 2000 garantera att dina personuppgifter som du skrivit i inte sprids. Om 

man inte godkänner detta så bör man snarast avsluta sitt konto samt även kontakta Fotboll 2000 och 

be att profilen raderas. Om inte detta görs accepteras villkoren för detta. 

Fotboll 2000 kommer att samarbeta fullt ut med alla brottsbekämpande myndighet eller domstol som 

begär eller beordrar oss att avslöja identiteten på någon som publicerar sådant material eller 

information. 
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Organisations avtal 

Företag, föreningar och organisationer kan göra upp avtal med Fotboll 2000 om större mängder 

Illusionen-konton.  

Du som administratör för organisationen som gjort upp ett avtal med Fotboll 2000 ansvarar för att 

dela ut de aktiveringskoder som ni upphandlat och blivit tilldelade från Fotboll 2000. Ni ansvarar även 

för att rätt personer tar del av aktiveringskoderna.  

Fotboll 2000 har ingen skyldighet att ge er fler aktiveringskoder än de som upphandlats. Fotboll 2000 

hjälper gärna till att se vilka som har använt sig av era aktiveringskoder men har ingen skyldighet till 

detta. Dela därför ut aktiveringskoderna med försiktighet. 

Aktiveringskoden är personlig vilket innebär att så fort en användare använt aktiveringskoden kan inte 

organisationen ta tillbaks denna aktiveringskod ifrån användaren.  

Detta skulle innebära att om en användare, som aktiverat sitt konto med en organisations 

aktiveringskod, väljer att lämna organisationen så har inte organisationen rätt att ta aktiveringskoden 

ifrån användaren och lämna den till någon annan i organisationen utan aktiveringskoden förblir 

personligt till användaren. Skulle därmed organisationen behöva ytterligare aktiveringskoder så får 

man ta kontakt med Fotboll 2000 och göra upp ytterligare ett avtal. 

Samma villkor för privat person gäller organisationer som gjort upp avtal med Fotboll 2000 om 

Illusionen-konton. 

Ditt innehåll på Illusionen 

I Illusionen lagras dina personuppgifter. Du kan när som helst be om att få ett utdrag över de uppgifter 

som finns lagrade på din profil och du kan när som helst be Fotboll 2000 om att din profil blir raderad. 

I Illusionen kan man lagra och skicka in eller ta emot innehåll. Du behåller den immateriella 

äganderätten som du har till det innehållet dock har Fotboll 2000 full rättighet att använda sig av detta 

materialet på det sätt som önskas. 

Fotboll 2000 kan från tid till annan övervaka eller granska webbplatsen och det som skrivs eller lagras 

där. Det är ingen skyldighet att göra det och Fotboll 2000 tar inget ansvar i samband med innehållet 

som du som sparar och lagrar detta innebär att: förtal, ansvar, falskt utelämnande personuppgifter, 

obscenitet, pornografi, svordomar eller felaktigheter som finns under din profil ligger under ditt ansvar. 

Som användare av dessa gemensamma utrymmen godkänner du att endast spara och lagra material 

som är korrekt och relaterade till detta särskilda forum. Du samtycker till att du inte kommer att förtala, 

skymfa, trakassera, förfölja, hota eller på annat sätt hämma de rättigheter som andra användare, 

publicerar, postar och överför.  Du samtycker även till att inte distribuera olämpligt, nedsättande, 

kränkande, oanständigt, obscent, pornografiskt eller olagligt material eller information. 

Fotboll 2000 ansvarar ej för ditt lagrade material och om det är lagrat eller ej därmed kan inte Fotboll 

2000 garantera att ditt lagrade material kommer vara tillgängligt eller sparat på våra servrar. Fotboll 
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2000 har därmed också inga skyldigheter att ta fram av användaren lagrat material om detta skulle 

försvinna eller att ersätta användaren för förlorat material. 

Du samtycker att du inte kommer att placera något material på denna webbplats som det tillhör någon 

annan än dig själv utan föregående skriftligt medgivande från ägaren. Du ger Fotboll 2000 (och andra 

auktoriserade av Fotboll 2000) obegränsad rätt att använda reproducera, distribuera och översätta 

och redigera material som du placerar på webbplatsen. Skulle det visa sig att du lagt upp material som 

tillhör någon annan ligger ansvaret på dig och du står för alla skyldigheter gent emot den tredje parten. 

Modifiering och uppsägning av Illusionen 

Vi ändrar och förbättrar hela tiden Illusionen. Vi kan lägga till eller ta bort funktioner och vi kan ta bort 

material på det sätt som vi önskar. 

Du kan när som helst sluta använda Illusionen, även om vi skulle tycka att det var tråkigt. Fotboll 

2000 kan också när som helst upphöra att tillhandahålla dig Illusionen eller lägga till eller skapa 

begränsningar avseende materialet. Skulle detta inträffa är Fotboll 2000 skyldiga att meddela detta 

genom webbplatsen men har inga andra skyldigheter gent emot användaren. 

Våra garantier och friskrivningar 

Vi tillhandahåller Illusionen med hjälp av den kunskap, omsorg och engagemang som tillåts, och vi 

hoppas att du kommer tycka om materialet. Det finns dock vissa saker som vi inte lovar om Illusionen. 

Om inte annat uttryckligen anges i dessa villkor eller ytterligare villkor lämnar varken Fotboll 2000 

några specifika löften om Illusionen. Vi gör exempelvis inga åtaganden om innehållet i Illusionen, 

Illusionens specifika funktioner, deras tillförlitlighet, tillgänglighet, eller förmåga att uppfylla dina behov. 

Inga garantier ges heller för: tillfredställande kvalitet, kompabilitet, säkerhet eller riktighet i den mån 

tillåtet av gällande lag. Fotboll 2000 ansvarar inte heller för skador till följd av användning av denna 

webbplats. Vi tillhandahåller Illusionen i befintligt skick. 

I vissa jurisdiktioner föreskrivs vissa garantier, exempelvis en underförstådd garanti och säljbarhet och 

icke-intrång. I den mån det är tillåtet enligt lag friskriver vi oss från alla garantier.  

Fotboll 2000 ansvarar inte för skador av virus eller liknande som kan påverka din datorutrustning eller 

annan egendom på grund av din åtkomst till, användning av eller från att surfa på denna webbplats 

eller nedladdning av material, data, text, bilder, video-eller ljudklipp. 

I den mån det är tillåtet enligt lag ska den totala ansvarsskyldigheten för Fotboll 2000, för alla anspråk 

enligt dessa villkor, inklusive för underförstådda garantier, vara begränsad till det belopp som du 

betalade till oss för att använda Illusionen (eller, om vi så väljer, för att leverera Illusionen till dig igen). 

Under inga omständigheter ska Fotboll 2000 vara ansvariga för någon förlust eller skada. 
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Om dessa villkor 

Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för Illusionen, exempelvis för att avspegla 

ändringar i lag eller i Illusionen. Du bör regelbundet läsa villkoren. Om villkoren ändras meddelas det 

på den här webbplatsen. Vi kommer därmed att lägga upp meddelanden om ändrade ytterligare 

villkor. Ändringar gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast fjorton dagar 

efter att de läggs upp. Om du inte accepterar de ändrade villkoren för Illusionen ska du sluta använda 

materialet direkt. Din fortsatta användning av webbplatsen kommer att bekräfta att du accepterar alla 

sorters ändringar. 

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de ytterligare 

villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet. 

Dessa villkor reglerar relationen mellan Fotboll 2000 och dig. De skapar inga förmånsrättigheter för 

någon tredje part. 

Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi frånsäger oss 

några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i framtiden). 

Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer det inte att påverka några andra villkor. 

Domstolar i vissa länder kommer inte tillämpa svensk rätt på vissa typer av tvister. Om du bor i något 

av dessa länder kan lagarna i ditt land gälla för tvister i samband med dessa villkor, i de fall där svensk 

lag inte tillämpas. I övriga fall samtycker du till att lagarna i Sverige ska gälla för alla tvister som 

uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor. Om domstolarna i ditt land inte tillåter dig att 

godkänna jurisdiktion eller forum i Göteborg, Sverige, kommer på liknande sätt din lokala jurisdiktion 

eller forum gälla vid tvister i samband med dessa villkor.  

Om dessa villkor inte accepteras fullt ut har du inte behörighet att komma åt innehållet i denna 

webbplats och bör därför upphöra att använda denna webbplats omedelbart. 

 


