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SJÖFARTSVERKET, SJÖMANSSERVICE 
ALLMÄNNA VILLKOR  
(gäller från och med den 1 december 2019) 
 

DISTRIBUTION AV NYHETSSAMMANDRAG 
SAX-PRESS OCH PHILNEWS 
 
1  ALLMÄNT 
 
Dessa allmänna villkor gäller då Sjöfartsverket (Sjömans-
service) tillhandahåller ett abonnemang eller en tjänst till en 
abonnent. De tjänster som Sjömansservice tillhandahåller 
är nyhetssammandragen SAX-press och PhilNews. 
 
2  DEFINITIONER 
 
Abonnenten: Fartygets rederi eller befälhavare, som för 
fartygets räkning tecknar avtalet med Sjömansservice. 
 
Fartyget: Det fartyg eller flytande plattform som genom av-
talet blir mottagare av Sjömansservice tjänster.    
 
3  TILLHANDAHÅLLANDE AV NYHETSMATERIAL 
 
3.1  
Sjömansservice tillhandahåller abonnenter SAX-press, dvs. 
ett nyhetssammandrag som TT sammanställer en gång per 
dygn och som omfattar de viktigaste nyheterna som TT sänt 
ut det senaste dygnet med tonvikt på inrikesnyheter, eko-
nomi och sport.   
 
Sjömansservice distribuerar SAX-press till abonnenten via 
e-post alla dagar i veckan. 
 
3.2  
Sjömansservice tillhandahåller abonnenter PhilNews dvs. 
ett nyhetssammandrag på engelska om Filippinerna som 
EHS (Esbjerg Havne-Service) sammanställer en gång per 
dygn.  
 
Sjömansservice distribuerar PhilNews till abonnenten via e-
post alla helgfria vardagar.   
 
3.3   
Vid längre avbrott av distribution – en arbetsdag eller mer – 
åtar sig Sjömansservice att informera abonnenten per e-
post. 
 
3.4  
SAX-press och PhilNews får inte utan TT:s och EHS:s med-
givande i varje särskilt fall, vare sig i bearbetat eller obear-
betat skick, utnyttjas för publicering i radio, TV, databas, tid-
ning, tidskrift eller annan tryckt publikation, mobiltelefoner, 
WAP-system eller för reklamändamål.  
 
4  ABONNEMANGSPRIS 
 
Abonnenten ska betala avgifter som anges i gällande pris-
lista. 
 
5  ANSVAR OCH SKADESTÅND 
 
5.1  
Abonnenten förbinder sig att hålla Sjömansservice skade-
löst från alla anspråk som riktas från tredje man gentemot 
Sjömansservice i de fall nyhetsmaterial använts på annat 
sätt än vad som överenskommits i detta avtal. 
 
5.2  
Sjömansservice är inte ansvarigt för skada till följd av fel el-
ler brist i SAX-press eller PhilNews eller överföringen därav.  
 
5.3  
Sjömansservice är inte heller ansvarig för bristande eller 
utebliven fullgörelse som beror på omständigheter utanför 
Sjömansservices kontroll såsom lagbud, myndighets åt-
gärd, krigshändelse, strejk, blockad, bojkott eller annan lik-
nande omständighet, exempelvis datafel. 
 

5.4  
Sjömansservice har rätt till ersättning för skada som abon-
nenten, eller någon för vilken abonnenten svarar, förorsakat 
genom vårdslöshet. 
 
6  UPPRÄTTANDE OCH AVSLUT 
AV ABONNEMANG 
 
6.1  
När avtal upprättas mellan Sjömansservice och abonnenten 
meddelas anslutningen till fartygets rederi. 
 
6.2  
Abonnenten har rätt att säga upp avtalet till upphörande 
med en (1) månaders uppsägningstid. Uppsägningen ska 
ske skriftligen per post eller e-post till Sjömansservice. 
 
6.3  
Sjömansservice har rätt att säga upp avtalet med en  (1) 
månads uppsägningstid. 
 
6.4   
Sjömansservice har rätt att säga upp avtalet till omedelbart 
upphörande om abonnenten kommit på obestånd eller det 
finns befogad anledning anta att abonnenten kan komma 
på obestånd.  
 
6.5  
Abonnenten ska omgående meddela Sjömansservice när 
fartyget ska gå ur servicen tillfälligt eller definitivt. Tillfälligt 
avbrott kan efter särskild överenskommelse göras en kort 
period utan att nytt avtal behöver tecknas. 
 
6.6  
Abonnenten ska omgående meddela Sjömansservice när 
ett fartyg ska säljas. Detta gäller vid överlåtelse såväl inom 
som utom landet. 
 
6.7  
Abonnenten har rätt att överlåta avtalet om Sjömansservice 
medger det. Den frånträdande abonnenten är inte betal-
ningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlå-
telsetidpunkten. Den tillträdande abonnenten svarar solida-
riskt med den frånträdande abonnenten för förpliktelser som 
uppkommit före överlåtelsetidpunkten och som varit kända 
eller bort vara kända för den tillträdande abonnenten vid 
överträdelsetidpunkten.  
 
7  FAKTURERING 
 
7.1  
Det belopp som abonnenten ska betala anges i en faktura. 
Fakturan förfaller till betalning den dag som anges på faktu-
ran.  
Fakturan ska betalas i den valuta och till det konto som 
anges på fakturan. Betalningen anses fullgjord när den 
kommit Sjömansservice tillhanda. 
 
7.2  
Abonnenten ansvarar för att avtalad abonnemangsavgift in-
betalas i rätt tid. 
 
Om abonnenten inte fullgjort betalningen senast på förfallo-
dagen har Sjömansservice rätt till ersättning för betalnings-
påminnelser och inkassokostnader samt till dröjsmålsränta 
enligt lag.  
 
7.3  
Om Sjömansservice sagt upp avtalet har abonnenten rätt 
att återfå innestående del av förskottsbetalda avgifter. Om 
abonnenten sagt upp avtalet återbetalas förskottsbetalda 
avgifter endast om abonnenten sagt upp avtalet på grund 
av att Sjömansservice ändrat avtalsvillkor på ett sätt som 
abonnenten inte godtar. Sådan rätt till återbetalning gäller 
dock inte förskottsbetald avgift som abonnenten betalat in 
efter det att hen meddelats om villkorsändringen.  
 
8  GILTIGHETSTID OCH ÄNDRINGAR I VILLKOREN 
 
Dessa allmänna villkor gäller tills vidare. 
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Sjömansservice har rätt att ändra eller göra tillägg till dessa 
allmänna villkor. Sådan ändring eller tillägg ska meddelas 
abonnenten senast två (2) månader innan ikraftträdandet.  
 
Avgiftsändring sker genom att ändring införs i prislistan. Av-
giftshöjning får ske tidigast en månad efter det att abonnen-
ten meddelats om höjningen. 
 
9  TVIST 
 
Tvist vid tolkning eller tillämpning av avtalet ska avgöras av 
svensk domstol enligt svensk lag.  
 
10  IKRAFTTRÄDANDE 
 
Dessa allmänna villkor gäller från och med den 1 december 
2019 och ersätter alla tidigare gällande villkor avseende 
abonnemang på ovan nämnda tjänster, som Sjömansser-
vice tillhandahåller till abonnenten. 


