
AVTALSVILLKOR 

 

 

De nuvarande avtalsvillkoren skall tillämpas på tillhandahållande av de varor och tjänster som 

beskrivs här och som erbjuds av Anteco Systems S.L., (fortsättningsvis ANYTECH365), vars 

spanska skatte-ID-nummer är B-93311710 och vars affärsadress är Ctra. Nacional 340 km 

189, Edif. Los Pinos núm. 3. Málaga, Marbella, Spanien. Postnummer 29.660, till individer 

eller juridiska personer (fortsättningsvis KUNDEN) som önskar kontraktera tjänster och erhålla 

de gods som beskrivs under de gällande avtalsvillkoren.   

 

Godkännandet av de nuvarande avtalsvillkoren innebär att ett kontrakt skapas mellan 

ANYTECH365 och KUNDEN. 

 

 

ETT.-KONTRAKTETS SYFTE 

 

Genom godkännande av det nuvarande kontraktet kommer båda parter överens om att 

efterfölja dessa skyldigheter: 

 

 ANYTECH365 åtar sig att: 

 

- Leverera AnyTech365 SecureRouter (fortsättningsvis även refererad till som ”routern”) 

till den adress KUNDEN önskar, och med de egenskaper som beskrivs nedan.   

 

- Tillhandahålla en elektronisk informationskrypteringstjänst som dels aktiverar den 

levererade routern och som även håller dess programvara uppdaterad.    

 

- Tillhandahålla, via distans, teknisk assistans för kunden gällande installation och 

aktivering av routern.  

 

 

Specifikationer för AnyTech365 SecureRouter 

 

 

Tekniskt namn MSR-AC-9000 

CPU Atheros Quad Core 

Minne DDR3L 256MB 

RAM-minne 32M Nor Flash 

Frekvens 2.4GHz, 5GHz 

WiFi-överföringshastighet 400Mbps (2.4GHz) + 867 Mbps (5GHz) 

Protokoll 802.11a/b/g/n/ac 

Ingångsström 12V/1.5A 



Energiförbrukning <7W 

Ethernet port   10Mbit / 100Mbit / 1 Gbit 

Gränssnitt 1USB 3.0, 2Lan, 1WAN, 2 buttons 

Dimensioner, vikt 116x116x37mm, 270g 

 

 

KUNDEN åtar sig att: 

 

- Göra en första betalning på 199.00 euro, exklusive moms*, för mottagande av routern. 

Tjänsten för kryptering, underhåll och uppdatering är kostnadsfri de första tre 

månaderna från och med routerns inköpstillfälle. 

 

- När de första tre inledande månaderna är över gör du en månatlig betalning på 19,95 

euro, exklusive moms. Denna betalning görs automatiskt varje månad tills kontraktet 

sägs upp.  

 

* Mervärdesskatt (moms) kommer läggas till så länge avtalet fortskrider, i enlighet med 

europeiska föreskrifter, spanska skatteregler och de för varje medlemsstat.   

 

 

TVÅ.- ÅNGERPERIOD OCH UPPSÄGNING AV KONTRAKTET 

 

Rätt till ångerperiod 

 

KUNDEN har rätt att ångra kontraktet utan att ange skäl under en period av 14 kalenderdagar 

från mottagande av routern på den angivna adressen och aktivering av tjänsten.  

 

Om kunden ångrar sig och säger upp kontraktet skall denne skicka ett e-mail till 

claims@anytech365.com och då klart och tydligt uttrycka sin önskan att avsluta kontraktet 

inom den angivna tiden av 14 kalenderdagar. När denna begäran har skickats in skall kunden 

returnera routern via post till följande adress: 

 

Encroute AB 

Elsa Brändströms gata 52 

129 52 Hägersten 

Sverige 

 

 

 

När routern har mottagits på ovanstående adress och det har kontrollerats att den är i samma 

skick som när den mottogs av KUNDEN kommer återbetalningsprocessen till KUNDEN att 

ske inom en period på 14 dagar.    

 



Om routern bedöms vara i befintligt skick kommer en full återbetalning till KUNDEN att ske, 

inklusive de kostnader KUNDEN stått för gällande returnering av routern. Detaljer om detta 

skickas via e-mail till claims@anytech365.com. 

 

Om routern skulle finnas vara skadad kommer en motsvarande deduktion av värdet att 

återbetalas att göras, så att routern skall kunna repareras.   

 

Avslutande och uppsägning av kontraktet 

 

Endera part kan begära att kontraktet upphävs i det fall kontraktet inte efterföljts gällande 

någon av de skyldigheter som framgått här. Den part som vill upphäva kontraktet gör detta 

genom att skicka ett e-mail till claims@anytech365.com i det fall det är ANYTECH365 som 

inte efterföljt villkoren, eller till den e-mailadress som uppgetts av KUNDEN i det fall det är 

denne som inte efterföljt villkoren. 

 

KUNDEN kan begära uppsägning av den månatliga krypteringstjänsten vid valfri tidpunkt 

genom att skicka ett e-mail till claims@anytech365.com innan den automatiska förlängningen 

av den månatliga betalningen gjorts.  

 

TRE.- SKYDDANDE AV PERSONLIG DATA 

 

KUNDEN samtycker till att ANYTECH365 får hantera de personuppgifter som de har erhållit 

ifrån KUNDEN och till att dessa får inkluderas i filer som behandlas, både automatiskt och 

manuellt, i syfte att nyttjas för att uppfylla det aktuella kontraktet samt för att utföra alla typer 

av analyser och personliga eller segmenterade studier och / eller för marknadsföring av 

produkter och / eller tjänster relaterade till företagets syfte inom ANYTECH365, samt för att 

skicka reklam via e-mail i enlighet med artikel 21, lag 34/2002 om Informationssamhällets 

tjänster.  

 

KUNDEN har rätt att få tillgång till de filer som innehåller deras personuppgifter och som 

behandlas av ANYTECH365 i syfte att kunna utöva sina rättigheter till att få tillgång till, utföra 

rättelse av, portabilitet, göra avbokning av eller invända mot dessa, enligt villkoren i den 

organiska lagen om Dataskydd och de allmänna bestämmelserna om dataskydd. 

 

 Detta görs genom att skicka ett e-mail till dpo@anytech365.com och då bifoga en fotokopia 

av ditt nationella ID-kort.  

 

KUNDEN förstår och accepterar ANYTECH365's integritetspolicy, som kan hittas via 

hemsidan www.anytech365.com   

 

FYRA.- KOMMUNIKATION 

 

Såvida inget annat uttryckligen har meddelats skall all kommunikation och alla noteringar som 

behövs mellan de kontrakterade parterna i relation till det aktuella kontraktet göras via e-mail. 

Mer specifikt skall KUNDEN rikta sin kommunikation till legal@anytech365.com och 

ANYTECH365 skall rikta sin kommunikation till den e-mailadress som uppgetts av KUNDEN 

under kontraktstiden. 
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Kunden åtar sig att underhålla denna e-mailadress och se till att denna är aktiv, samt ej ändra 

den. Om denna adress skulle ändras skall kunden underrätta ANYTECH365 om detta faktum 

så att detta kan tas i beaktande för de lämpliga syftena.   

 

 

FEM.- TILLÄMPLIG LAGSTIFTNING OCH JURISDIKTION 

 

De gällande kontraktsvillkoren lyder under spansk lagstiftning. Domstolar och rättsinstanser i 

Malaga utgör de behöriga myndigheter som skall underrättas gällande alla eventuella 

rättstvister som kan komma att uppkomma gällande dessa kontraktsvillkor. 

 

 

 

 

 

 

 


