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ALLMÄNNA VILLKOR 
avseende nyckelbricka 

 
Följande allmänna villkor (”Villkoren”) tillämpas mellan Hurray AB med org. 
nr 559345-1619 (”Hurray”) och konsument (”Kund” ”Du”) som nyttjar 
tjänsten ”Klubbrickan” (”Tjänsten”). Hurray och Kund benämns även 
fortsättningsvis gemensamt ”Parterna” och var för sig ”Part”. 
 
DEFINITIONER 
Med Avtal/et avses den orderbekräftelse Kund erhåller vid registrering av 
Nyckelbricka och dessa Villkor. 
Med Nyckelbricka/or avses den/de metallbrickor som Kunden 
tillhandahållits vars funktion beskrivs nedan under punkt 1. 
 

1. SÅ FUNGERAR TJÄNSTEN 
1.1.     Tjänsten innebär att Hurray tillhandahåller Kund under avtalsperioden en 

Nyckelbricka, som fästs på valfri nyckelknippa under avtalsperioden. På 
Nyckelbrickan står instruktioner som, om Kund tappar bort sin 
nyckelknippa med Nyckelbrickan på, talar om för upphittaren hur 
nyckelknippan ska återlämnas. Tjänsten påbörjas när Kund har registrerat 
Nyckelbricka via Hurrays hemsida www.klubbrickan.se och godkänt dessa 
Villkor. När Kund registrerar sin Nyckelbricka så behöver Kund uppge 
korrekta uppgifter som efterfrågas (personuppgifter m.m.), så att Hurray 
kan fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal. Hurray ansvarar inte på 
något sätt för skada eller förlust med anledning av att Kund uppgivit 
felaktiga eller vilseledande uppgifter vid registrering enligt ovan. 

1.2.    Om Knippan tappas bort och hittas av någon som följer anvisningarna på 
Nyckelbrickan så kan den återlämnas till Hurray, genom av Hurray anlitad 
säkerhetspartner. Kund blir sedan meddelad att Knippan är hittad. Knippan 
skickas sedan kostnadsfritt med rekommenderat brev till Kund. Om 
Nyckelbrickan på något sätt kommer bort, efter att den har registrerats, 
har Kund rätt att få ut en ny Nyckelbricka kostnadsfritt. 
 

2. FAKTURERING OCH PRIS M.M. 
2.1.    Priset för Tjänsten anges vid registrering av Nyckelbricka. Fakturering sker 

årsvis om inget annat avtalats. Vid sen eller utebliven betalning står Kund 
för inkassokostnader enligt lag (1981:739) samt dröjsmålsränta enligt 
räntelagen. Hurray förbehåller sig rätten att ta ut en påminnelseavgift 
enligt lag. 

2.2.   Vid sen eller utebliven betalning förbehåller sig Hurray rätten att avbryta 
Tjänsten fram till dess full betalning har erlagts av Kunden.  

2.3.   Hurray kan komma att tillämpa en betalningstjänst som tillhandahålls av 
tredje man.  
 

3. AVTALSTID M.M.  
3.1.   Tjänsten gäller mellan Hurray och Kund. Tjänsten påbörjas då Kund 

godkänt dessa Villkor och registrerat sin Nyckelbricka på 
www.klubbrickan.se. För att kunna registrera Nyckelbrickan så måste Kund 
acceptera dessa Villkor. När Kund har registrerat Nyckelbrickan så aktiveras 
Tjänsten. Kund har rätt att ångra sitt köp av Tjänsten. Kund har rätt att 
ångra sitt köp inom 14 dagar från den dag Kund registrerade sin 
Nyckelbricka (”Ångerfristen”). Om Kund vill utnyttja sin ångerrätt så måste 
Kund meddela Hurray det inom Ångerfristen. Använd gärna den 
ångerblankett som Kund har fått av Hurray. Om Kund ångrar sitt köp så 
ska Kund skicka Nyckelbrickan till Hurrays adress i ingressen till dessa 
Villkor. Kund ska står för fraktkostnader.  

3.2.   Avtalstiden är 12 månader om inte annat anges vid registrering av 
Nyckelbricka. Om Kund eller Hurray inte säger upp avtalet senast en (1) 
månad före avtalstidens slut så förlängs avtalet automatiskt med 12 
månader, med tillämpning av samma uppsägningstid om en (1) månad. 
Det nya pris som ska gälla under förlängningsperioden är det ordinarie 
pris som tillämpas av Hurray och som gäller för Tjänsten vid avtalstidens 
slut, om inget annat avtalas.  

3.3.    Uppsägning av Tjänsten, ändring av Kunds adress eller andra åtgärder 
Kunden önskar företa med anledning av Tjänsten eller detta Avtal ska ske 

genom Kundens sida på www.klubbrickan.se. Kunden får tillgång till sin 
sida genom att logga in på ovan nämnda hemsida, antingen med sin QR-
kod som finns på Kundens Nyckelbricka eller genom sina 
inloggningsuppgifter som Kund erhållit i samband med registrering av 
Nyckelbrickan.  
 

4. AVTALSBROTT 
4.1.    Om Kund bryter mot dessa Villkor och avtalsbrottet inte är av uppenbart 

ringa betydelse, så äger Hurray rätt att säga upp avtalet med omedelbar 
verkan. Hurray äger i sådana fall rätt att fakturera Kund för Tjänsten 
avseende återstående del av avtalstiden. Med avtalsbrott av inte 
uppenbart ringa betydelse ska ses bland annat, men inte uteslutande, 
upprepade sena betalningar eller utebliven betalning och situationer där 
det kan påvisas att Kund förfarit vårdslöst med sin hantering av 
Nyckelbricka. Med vårdslöshet avses att Kund handskats med sina nycklar 
på ett sätt som kan anses som slarvigt, orimligt eller olämpligt. 
 

5. FORCE MAJEURE  
5.1.    Om Hurray förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet av 

omständighet som Hurray ej kunnat råda över såsom pandemi, 
blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrad myndighetsbestämmelse, 
myndighetsingripande eller försening i tjänster från underleverantör på 
grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra 
befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och 
befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Om Avtalets 
fullgörande till väsentliga delar förhindras för längre tid än tre (3) månader 
på grund av viss ovan angiven omständighet, äger såväl Hurray som Kund 
skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. 
 

6. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER M.M. 
6.1.    Hurray behandlar Kunds personuppgifter i enlighet med EUs 

Dataskyddsförordning. Syftet med behandlingen är fullgörandet av 
åtagandena mot Kund. Personuppgifterna utgör även underlag för 
marknads- och kundanalys, metodutveckling, marknadsföring och annan 
dylik service. Hurray kan komma att lämna vidare uppgifterna till dess 
handelspartners i syfte att utföra åtaganden som Hurray har mot Kund 
enligt gällande avtal. Vidare kan Hurray komma att vidareförmedla 
uppgifter om Kund till annan part inom och utom EU- och ESS-området. 
Uppgifterna kan enligt lag behöva lämnas ut till myndigheter. Uppgifterna 
sparas inte längre än nödvändigt. Kund har rätt att ta del av uppgifter och 
rätta de uppgifter som Hurray har om Kund. Därför kan Kund kostnadsfritt 
en gång per år ta del av de registrerade uppgifterna. Kund kan läsa mer 
om hur Hurray behandlar personuppgifter i Hurrays personuppgiftspolicy 
på www.klubbrickan.se.  
 

7. ÖVERLÅTELSE 
7.1.    Kund får inte överlåta eller överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter 

under Avtalet (helt eller delvis) till tredje man utan Hurrays föregående 
skriftliga godkännande. Hurray äger emellertid rätt att överlåta eller 
överföra sina rättigheter och/eller skyldigheter under Avtalet (helt eller 
delvis) till tredje man utan Kunds föregående skriftliga godkännande. 
 

8. VÄGLEDNING OCH KLAGOMÅL 
8.1.   Du kan få råd och vägledning av Konsumentverket och deras tjänst för 

oberoende vägledning, Hallå konsument som du når på 
www.hallakonsument.se, 0771-525 525. Du kan även få vägledning av din 
kommunala konsumentvägledare. Om du inte är nöjd med Hurrays service 
eller hur du blivit bemött ber Hurray dig i första hand att vända dig till 
Hurray  (läs mer om olika kontaktvägar, om klagomålsmöjligheter med 
mera på www.klubbrickan.se).  
 

9. TVIST 
9.1.    Tvist med anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol. Det 

finns även möjlighet att få eventuell tvist prövad av Allmänna 
reklamationsnämnden, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-555 017 00. 


