
VILLKOR 

 

Dessa Villkor gäller alla översättningsuppdrag och/eller 
relaterade tjänster som accepteras av Authentik 
Translations (”Authentik”) och Kunden, om inte annan 
skriftlig överenskommelse sker. 

UPPDRAG 

Kunden ska tillhandahålla Authentik det material och den 
information som krävs för uppdragets utförande, t.ex. den 
fullständiga källtexten samt information om 
översättningens ändamål och målgrupp. Authentik kommer 
att upplysa Kunden för det fall ytterligare material eller 
information krävs. 

FEEDBACK OCH ÄNDRINGAR 

Authentik åtar sig att justera översättningen enligt kundens 
feedback. En omgång av rimliga stilistiska och 
terminologiska ändringar ingår i priset. För ändringar 
därutöver debiteras normalt timarvode. 

AVBESTÄLLNING OCH REVIDERING 

Om källtexten eller projektspecifikationerna 
ändras/revideras under översättningsarbetets gång kan 
arvodet och leveransbetingelserna komma att ändras. Om 
Kunden avbeställer översättningen är denne skyldig att 
betala för det arbete som utförts fram till och med 
avbeställningsdatumet. 

Om originaltexten ändras efter det att översättningen 
slutförts kan dessa ändringar implementeras i 
översättningen till normalt timarvode. 

Authentik har rätt att skjuta upp eller avbryta pågående 
eller nya uppdrag om betalning för tidigare levererade 
uppdrag uteblir. 

UPPHOVSRÄTT 

Kunden garanterar att materialet som skickas till Authentik 
och behandlingen av detta material inte inkräktar på 
annans immateriella rättigheter. Kunden ska hålla 
Authentik skadeslöst vid anspråk från tredje part i 
samband med ett uppdrag som utförts av Authentik för 
Kundens räkning. 

BETALNING 

Fakturering sker normalt vid leverans, men kan även ske 
på månatlig basis vid pågående projekt eller 
återkommande kunder. Betalning ska ske inom 30 dagar 
från faktureringsdatum. 

Vid dröjsmål av betalning kan Authentik debitera en 
förseningsavgift på 450 kr samt en dröjsmålsränta på 7 % i 
enlighet med SFS 2013:56.

 

ANSVAR OCH GARANTIER  

Authentik åtar sig att leverera en översättning som är i 
rimlig grad lämpad efter det uppgivna ändamålet och att 
följa de yrkesetiska regler som publicerats av The 
American Translators Association (ATA) och Sveriges 
facköversättarförening (SFÖ). 

Authentiks ansvar ska under alla omständigheter vara 
begränsat till det arbetets fakturerade värde. 

Authentik är inte ansvarigt för indirekt skada eller 
följdskada. Authentik är inte ansvarigt för 
skadeståndsanspråk till följd av force majeure eller några 
som helst oförutsett omständigheter bortom Authentiks 
kontroll. 

Authentik bär inte ansvaret för tredje parts förlust. 

KONFIDENTIALITET 

Allt arbete behandlas konfidentiellt och Authentik åtar sig 
att inte för tredje part avslöja originaltexten eller den 
översatta texten, med undantag för eventuella 
underleverantörer som är bundna av ett sekretessavtal. 
Authentik åtar sig att förvara Kundens dokument, oavsett 
form, på ett säkert sätt. 

ÄGARRÄTT OCH NYTTJANDERÄTT  

Authentik äger det översatta materialet tills full betalning 
har erlagts. När full betalning erlagts övergår äganderätten 
och nyttjanderätten till Kunden. 

KLAGOMÅL 

Vid fel i översättningen ska kunden utan oskäligt dröjsmål 
skicka en skriftlig reklamation till Authentik, och i vilket fall 
inte senare än en månad efter leverans av översättningen. 

Felet ska specificeras, och Authentik har rätt och 
skyldighet att avhjälpa felet i översättningen inom skälig 
tid, som anges av Kunden. Om felet inte avhjälpts inom 
denna tid har Kunden rätt att antingen häva avtalet eller 
begära prisavdrag. 

Om Kunden inte skickar en skriftlig reklamation inom den 
angivna perioden om en månad, förlorar Kunden rätten att 
reklamera felet. 

TILLÄMPLIG LAG OCH BEHÖRIG DOMSTOL 

Dessa Villkor, och varje avtal i anslutning till dem, regleras 
av svensk lag. 

Varje tvist gällande Villkorens giltighet, tolkning eller 
tillämpning ska avgöras vid allmän domstol, med Malmö 
tingsrätt som första instans. 


