
Allmänna villkor för användning 

av reklammaterial för www.lamp24.se 
inom ramen för Lamp24.se Partnerprogram 
 
§ 1 Giltighet 
1) Dessa allmänna användarvillkor (i fortsättningen kallad ” villkor”) skall tillämpas på avtalsförhållandet mellan 
Lampenwelt GmbH, Seelbüde 13 D 36110 Schlitz (i fortsättningen kallad ”Lampenwelt”) och de Partners som tillhör 
Lamp24.se Partnerprogram, som Lampenwelt driver genom marknadsföringsplattformen ADTRACTION (i 
fortsättningen kallade ”Partner” resp. ”Lamp24.se Partnerprogram”). Partnerns egna allmänna regler och villkor kräver 
Lampenwelts uttryckliga tillstånd i skrift eller i skriftform utfärdad text och gäller inte heller även om Lampenwelt inte 
motsäger dess giltighet. 
2) Följande regler och villkor gäller mellan Lampenwelt och Partners som tillhör Lamp24.se Partnerprogram även om 
de skiljer sig från ”Allmänna villkor för deltagande hos ADTRACTION” (i fortsättningen kallad ADTRACTION 
deltagarvillkor”). 
3) Dessa villkor gäller inte gentemot konsumenter i den mening som avses i § 13 i villkoren. Villkoren i § 13 definierar 
en ’konsument’ som varje fysisk person som undertecknar ett affärsavtal som varken hör till personens yrkesmässiga 
eller självständiga verksamhet.Lampenwelt ingår avtal med Partners som tillhör Lamp24.se Partnerprogram endast om 
det handlar om entreprenörer i enlighet med § 14 i villkoren. Villkoren i § 14 definierar entreprenörer eller företagare 
som en fysisk eller juridisk person eller ett enkelt bolag eller ett handelsbolag med rättsförmåga som vid signeringen av 
avtalet bedriver sin självständiga eller yrkesmässiga verksamhet.  
 

§ 2 Ingående av avtal 
Ett avtal mellan Lampenwelt och en Partner om användandet av Lamp24.se reklammaterial äger enbart (i.) rum via 
ADTRACTION-plattformens ansökningsprocess, inom vilken ram Partnern överlämnar ett erbjudande att delta i 
Lamp24.se Partnerprogram och därmed accepterar de tillhörande villkoren, liksom (ii.) genom att godkänna 
Lampenwelts erbjudande. För ansökningsprocessen själv gäller inte dessa villkor, utan ADTRACTIONs deltagarvillkor. 
Det finns inget krav på Partnern att acceptera detta erbjudande och ingå avtal med Lampenwelt. Partnern blir 
informerad om inkludering i Partnerprogrammet av ADTRACTION. 
 

§ 3 Avtalets syfte 
1) Syftet med detta avtal är deltagande i Partnerprogrammet och marknadsföring av Lamp24.se (www.lamp24.se) 
genom Partnern som Publisher inom ramen för ADTRACTION-plattformen. Lampenwelt tillhandahåller som Advertiser 
en mängd reklammaterial (banners, knappar, textlänkar) för detta ändamål åt Partnern via Partnerprogrammet. 
2) Partnern kommer att placera Lamp24.se -reklam på eget ansvar på sin(a) webbsida (or) (i fortsättningen kallad 
”Partnerwebbsida”), som har registrerats inom Lamp24.se Partnerprogam. Partnern beslutar fritt om och hur länge 
denne placerar Lamp24.se reklammaterial på Partnerwebbsidan. Han eller hon har rätt att när som helst ta bort 
Lamp24.se -reklamen. 
3) För ansökan och framgångsrik förmedling av transaktioner (t.ex. inköpsorder, leads), får Partnern – endast – en 
förmedlingsprovision från ADTRACTION, vilket är beroende av omfattningen och det verkliga värdet av prestationen. 
Uppkomsten och höjden på denna provision bestäms av de avtal som ingåtts med ADTRACTION och omfattas inte av 
dessa regler och villkor. 
4) Lamp24.se Partnerprogram innebär inget annat, utöver detta avtals avtalsvillkor, särskilt avtal, särskilt ingen 
överföring eller beviljande av nyttjanderätter av registrerade eller icke registrerade rättigheter mellan parterna. 
5) Lampenwelt förbehåller sig rätten att anpassa dessa regler och villkor när som helst. Ändringar meddelas Partners 
via e-post. Om Partnern inte accepterar ändringarna har denne rätt att kommunicera detta till Lampenwelt fram till 
utgången av fyra veckor från mottagandet av meddelande om ändringen. Om ett sådan meddelande inte inkommer 
inom denna period anses ändringarna accepterade och träder i kraft i slutet av perioden. Lampenwelt kommer att 
påtala vikten av fyraveckorsperioden till Partnern i ändringsmeddelandet. 
 

§ 4 Partnerns skyldigheter 
1) Partnern är ensam ansvarig för innehållet och den pågående driften av sin Partnerwebbsida och kommer inte att där 
publicera något innehåll som under giltighetstiden för detta avtal bryter mot gällande lag, god moral eller tredje parts 
rättigheter. Detta förbud gäller särskilt, utan att vara begränsat till, innehåll med våldsförhärligande framställningar, 
sexuellt och pornografiskt innehåll och illustrationer, vilseledande uttalanden eller diskriminerande innehåll (t.ex. med 
avseende på kön, ras, politik, religion, nationalitet eller funktionshinder). Sådant innehåll får inte förekomma varken på 
Partnerwebbsidan eller i länkar på Partnerwebbsidan som länkar till motsvarande innehåll på andra webbsidor eller 
andra kanaler.  
2) Det är förbjudet för Partnern att framhålla webbplatser på Internet som kan leda till en risk för förväxling med 
Lamp24.se webbförekomst. Det är inte tillåtet för Partnern att spegla dessa, ej heller att införliva grafik, text eller 
annat innehåll från Lamp24.se webbförekomst. I synnerhet är det viktigt att undvika intrycket att det på den  
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samarbetande partnerwebbplatsen handlar om ett projekt från Lampenwelt eller att verksamheten är ekonomiskt 
förbunden med Lampenwelt på ett sätt som övergår Lamp24.se Partnerprogram och det därmed följande avtalet. All 
användning av material eller innehåll från Lamp24.se, speciellt från deras webbsida, liksom dess logotyper eller 
varumärken, kräver föregående skriftligt eller i skriftlig form beviljat godkännande av Lampenwelt till Partnern. 
3) Sökmotor marknadsföring och annan keywordbaserad annoncering för Lamp24.se och/eller för varmärken 
Lampenwelt.com, Lindby, Lucande och Arrchio (verksamhetens egna belysningsvarumärken) är icke tillåtet. I fall av 
överträdelse av detta annuleras alla genererad försäljning och ytterligare rättigheter förbehålls såsom krav om förbud, 
radering eller skadersättning. Sitelinks i Google AdWords och Bing-annonser kan endast reserveras i regi av Lamp24.se, 
om de leder vidare till en landingpage som tillhör en partnerwebbplats, som uteslutande annonserar för Lamp24.se 
Dessa sitelinks får inte på något sätt användas i samband med varumärket Lamp24.se, i samband med dess märken 
eller egna varumärken, exempelvis i form av stavningsfel, generiska begrepp eller som en beteckning för Lamp24.se's 
produktsortiment, direkt vidareförmedling av Google-annonser är också förbudet. 
4) Reklam av de produkter som Lampenwelt GmbH säljer via sin webbshop Lamp24.se samt marknadsföring av 
produkterna från Lampenwelt eget varumärke via Google Shopping / Google Base är förbjudet. Om detta överträdes 
har affiliate partnern inte rätt till respektive kommission. Vidare förbehåller Lampenwelt GmbH sig rätten att säga upp 
partnerprogrammet utan ytterligare varning. 
5) Partnern garanterar att endast använda cookies om ett marknadsföringsmaterial som tillhandahålls av Lamp24.se 
Partnerprogram används synligt på den samarbetande Partnerwebbplatsen och att det innebär en frivillig och 
medveten klickning av användaren. Användning av lager, add-ons, iFrames och Postview-teknologi är generellt inte 
tillåtet och strängeligen förbjudet. 
6) Partnern har endast rätt att tillämpa presentkort och rabattkoder som denne uttryckligen har fått inom ramen för 
Lamp24.se Partnerprogram för affiliates och/eller som har kommunicerats via Partner-nyhetsbrev. Tillämpningen av 
andra kuponger, såsom detaljhandelsnyhetsbrev, tryckta annonser, kundservicekontakter eller från andra Partners 
tillåts inte. I händelse av brott avbryts alla transaktioner och rättigheter, särskilt föreläggande-, bortskaffande- och 
ersättningsanspråk. 
7) Klandervärda brott av Partnern mot föregående paragrafer 1) - 5) samt andra kommersiella skydd och 
copyrighträttigheter som Lampenwelt har ger Lampenwelt rätt till uppsägning av detta avtal i enlighet med de 
lagstadgade bestämmelserna. Lampenwelts möjliga andra anspråk på Partnern förblir opåverkade. I synnerhet har 
Lampenwelt rätt att undanhålla eller avlägsna alla relaterade tjänster. 
8) Partnern kommer omedelbart att ta bort Lamp24.se reklammaterial från Partnerwebbsidan och när som helst när 
denne först uppmanas att göra detta av Lampenwelt. 
9) Om Lampenwelt, till följd av klandervärda brott mot avtalsförpliktelse av Partnern eller brott mot lagbestämmelser 
av Partnern vid användandet av Lamp24.se reklammaterial, skulle få anspråk på sig av tredje part är Partnern 
förpliktigad att friskriva Lampenwelt från alla anspråk från tredje part, som gäller de ovan nämnda brotten, inklusive 
rimliga kostnader för juridiskt försvar. Om Lampenwelt behöver information eller förklaringar av Partnern för juridiskt 
försvar är Partnern skyldig att utan dröjsmål tillhandahålla Lampenwelt detta och dessutom måste Partnern ge 
Lampenwelt adekvat juridiskt stöd. 
 

§ 5 Tjänster från Lampenwelt resp. ADTRACTION 
1) Genom upptagandet i Lamp24.se Partnerprogram får Partnern av Lampenwelt ett stort urval av 
marknadsföringsmaterial ställt till sitt förfogande, som Lampenwelt regelbundet och efter eget gottfinnande anpassar 
efter produktsortiment och säsong. På begäran av Partnern kommer Lampenwelt, inom ramen för det ur Lampenwelts 
synvinkel rimliga, försöka tillhandahålla anpassade format eller mallar till nyhetsbrev. 
2) Lampenwelt driver sin webbplats och de tjänster som erbjuds, såsom tillhandahållande av produktinformation, 
inom de tekniska möjligheter som Lampenwelt har till sitt förfogande. Inom denna ram garanterar Lampenwelt inte 
fel- och avbrottsfri tillgång till webbsidan. Kvaliteten och den korrekta informationen om produkterna som erbjuds på 
webbplatsen av Lampenwelt, reklam eller CSV-filer presenteras på eget gottfinnande av Lampenwelt. 
3) De viktigaste förpliktelser som Lampenwelt ska uppfylla när avtalet ingås med Partnern är täckta enligt ovan vad 
gäller (i) tillhandahållandet av reklammaterialet och (ii) webbplatsens funktion. 
4) Genom ADTRACTION Tracking loggas alla Partnerns aktiviteter och blir genom statistik och rapporter från 
ADTRACTION tillgängliga för Partnern. Baserat på de förmedlade beställningarna och det därav resulterande 
nettovarukorgsvärdet beräknas en provision som ADTRACTION betalar Partnern en gång i månaden. All 
nettoomsättning, som kvarstår efter leverans till kund liksom all nettoomsättning som kvarstår efter delreturer från 
kunden beaktas. De aktuella provisionsnivåerna kan hämtas från Partnerinformationen i Lamp24.se Partnerprogram på 
ADTRACTION-plattformen.  
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5) Partnern har inom ramen för sitt deltagande på ADTRACTION-plattformen och i enlighet med de villkor som denne 
har kommit överens om med ADTRACTION i detta hänseende provisionsanspråk gentemot ADTRACTION vad gäller 
transaktioner som har genererats genom dennes aktiva markandsföring av Lamp24.se på den hos Partnerprogrammet 
anmälda Partnerwebbsidan inom den första sessionen och därefter under de nästkommande 30 dagarna. 

 
§ 6 Ansvar 
1) Lampenwelt är ansvarig, utan begränsning, för avsikt eller grov oaktsamhet, för skada på liv, kropp eller hälsa, enligt 
bestämmelserna i produktansvarslagen och garanti i den utsträckning som Lampenwelt antar.  
2) I händelse av en mindre försummelse av en skyldighet som är väsentlig för att avtalets syfte ska uppnås 
(kardinalförpliktelse) begränsas Lampenwelts ansvar till de skador som är förutsebara och typiskt beroende på arten av 
den aktuella verksamheten. 
3) Lampenwelt har inget vidare ansvar. 
4) Ovanstående ansvarsbegränsning gäller även det personliga ansvaret som anställda, representanter och delar av 
Lampenwelt har. 
 

§ 7 Avtalets varaktighet och uppsägning 
1) Detta avtals giltighetstid följer(i.) efter längden på medlemskapet för Partnern i Lamp24.se Partnerprogram inom 
ramen för ADTRACTION-plattformen och/eller (ii.) efter uppsägning av en av avtalsparterna i överenstämmelse med 
ADTRACTIONS deltagarvillkor. 
2) Efter uppsägning av avtalet, skall Partnern omedelbart radera den information och reklammaterial som denne har 
mottagit. En rätt till kvarhållning finns inte. Partnern skall på begäran av Lampenwelt bekräfta borttagningen skriftligen 
eller i textform. 
 

§ 8 Sekretess 
1) Konfidentiell information är all information och dokumentation av den andra parten som markerats som 
konfidentiell eller som är konfidentiell efter omständigheterna. Detta är i synnerhet information om villkor, som 
försäljningsspecifikationer och utvärderingsmaterial, som tillhandahålls av Lampenwelts anställda. 
2) Parterna är överens om att upprätthålla tystnad om konfidentiell information. Partnerna kommer att dela 
konfidentiell information endast med de anställda som behöver ha kunskapen för genomförandet av detta avtal. 
Partnerna skall förpliktiga sådana medarbetare under tiden och även efter avslutande av sin verksamhet till icke-
utlämnande av konfidentiell information. 
3) Tystnadsplikten gäller på obestämd tid under och efter löptiden för detta avtal. 
 

§ 9 Överlåtelse, retentionsrätt, avräkning 
1) Partnern får endast överlåta på detta avtal baserade anspråk gentemot Lampenwelt till tredje part efter 
Lampenwelts tillstånd i skrift eller i skriftform utfärdat samtycke. 
2) Varje avtalsslutande part får enbart avräkna eller utöva retentionsrätt vad gäller obestridliga eller rättskraftiga 
fastställda anspråk gentemot den andra avtalsparten. 
 

§ 10 Slutbestämmelser 
1) För detta avtal gäller lagarna i Förbundsrepubliken Tyskland, och utesluter alla internationella och supranationella 
(avtal) rättssystem, i synnerhet FN: s köplag. 
2) Exklusiv behörighet – även internationellt – för alla tvister som härrör från avtalsförhållandet tillhör Lampenwelts 
hemvist och säte. Lampenwelt kan upphäva klagan i Partnerns allmänna domstol. 
3) Det finns inga verbala sidoavtal till detta avtal. Ändringar och tillägg till avtalet måste ske skriftligen. Detsamma 
gäller ändring eller upphävande av denna klausul. 
4) Om enskilda bestämmelser i detta avtal är ogiltiga eller ogenomförbara påverkar detta inte giltigheten för de övriga 
bestämmelserna. De avtalsslutande parterna skall sträva efter att ersätta ogiltiga eller ogenomförbara bestämmelser 
med sådana som juridiskt och ekonomiskt bäst uppfyller avtalets syfte. Detsamma gäller vid ett juridiskt kryphål. 
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Vid frågor står Lampenwelts Partnerprogramsteam alltid till förfogande. 
 
Vänligen kontakta: 
 
Lampenwelt GmbH 
Klose, Daniela 
Affiliate Marketing Manager 
Affiliate@lamp24.se 
Tel. +49 (0) 66 42 – 406 99 125 
Stand: 20.07.2020 


