
  Allmänna Villkor  

för Medlemskap i Baraspara
 

För Barasparas utförande av Uppdrag åt sina medlemmar skall vid 
var tid gällande version av dessa Allmänna Villkor gälla. Denna 
version är gällande från och med 2014-09-24 (se punkt 15 nedan 
om förändringar i avtalsvillkoren). 

 

1. DEFINITIONER 
I dessa Allmänna Villkor skall nedanstående termer ha följande 
betydelse: 
 
“Allmänna Villkor” betyder vid var tid gällande version av dessa 
allmänna avtalsvillkor, vilka utgör avtalsinnehåll mellan Baraspara och 
dess Medlemmar. 
 
“Användaruppgifterna” betyder Medlemmens personliga användar- 
uppgifter som Medlemmen tillhandahållits av Baraspara. 
 
“Baraspara” betyder Baraspara Sverige AB, organisationsnummer 
556787-4309. 
 
“Bastjänst” betyder sådan tjänst som tillhandahålls av en 
Bastjänsteleverantör inom respektive Tjänst. 
 
“Bastjänsteleverantör” betyder leverantör av tjänst inom respektive 
Tjänstekategori. 
 
“Hemsidan” betyder Barasparas hemsida, www.baraspara.se. 
 
“Integritetspolicyn” betyder den policy som beskriver och ligger till 
grund för Barasparas hantering av personuppgifter. 
 
“Medlemmen” betyder den person som har givit Baraspara en fullmakt 
att utföra Uppdraget. 
 
“Medlemsavtalet” betyder den från Medlemmen till Baraspara lämnade 
fullmakten att utföra Uppdraget, de Allmänna Villkor och Särskilda 
Villkor som gäller för Uppdraget, samt i förekommande fall övriga 
mellan Baraspara och dess Medlemmar ingångna avtal. 
 
“Medlemsuppgifterna” betyder de uppgifter om Medlemmen, dennes 
förhållanden och dennes avtal med Bastjänsteleverantörer som 
Baraspara vid var tid har inhämtat från Medlemmen (inkluderat 
uppgifter som har lämnats till Baraspara via Preferensval) eller som en 
Bastjänsteleverantör vid var tid kan kräva inom respektive 
Tjänstekategori. 
 
“Preferensval” betyder den möjlighet Medlemmen har att meddela 
Baraspara sina preferenser för avtal inom respektive Tjänstekategori. 
 
“Särskilda Villkor” betyder vid var tid gällande version av de Särskilda 
Villkor som Baraspara i förekommande fall kan ha angivit för respektive 
Tjänstekategori, och som i sådana fall utgör avtalsinnehåll mellan 
Baraspara och Medlemmen vad gäller utförande av Uppdraget inom 
sådan Tjänstekategori. 
 
“Tjänstekategorierna” betyder de tjänster som Baraspara vid var tid 
erbjuder att utföra Uppdraget inom. 
 
“Uppdraget” betyder Barasparas uppdrag att i enlighet med dessa 
Allmänna Villkor och Medlemsavtalet i övrigt underlätta och förbättra 
villkoren för Medlemmens användande av Bastjänster inom de 
Tjänstekategorier som Medlemmen har valt. 
 
2. ALLMÄNT OM BARASPARAS AFFÄRSIDÈ 
Barasparas affärsidé är att långsiktigt spara såväl tid som pengar åt sina 
Medlemmar, genom att aktivt verka för att Medlemmarna över tid skall 
ha en kostnadseffektiv och professionell leverantör inom 
Respektive Tjänstekategori. Vanligen agerar Baraspara i Medlemmens 
ställe genom en fullmakt från Medlemmen, vilket framförallt har två 
stora fördelar: 
 
(1) Baraspara kan förhandla å varje Medlems vägnar med styrkan av 
hela basen av tusentals Medlemmar och således uppbåda väsentligt 
bättre villkor än varje Medlem enskilt normalt skulle kunna göra. 
 
(2) Baraspara kan tack vare fullmaktsförfarandet ta ansvar för 
bytesprocesser och dylikt så att Medlemmen inte behöver lägga tid eller 
möda på att tillse att eventuella avtalsbyten fungerar smärtfritt.  
 
Baraspara företräder och har fullmakt från ett stort antal Medlemmar. 
Baraspara strävar efter att i kraft av den förhandlingsstyrka som det ger 
kunna förhandla fram ännu mer fördelaktiga erbjudanden om 
Bastjänster för sina Medlemmar än vad Medlemmen annars hade kunnat 
få tillgång till. Inom ramen för denna strävan ingår Baraspara vanligen 
samarbetsavtal med Bastjänsteleverantörer, och Barasparas intäkter 
består främst av ersättning som sådana Bastjänsteleverantörer betalar till 
Baraspara beräknat på hur många av Barasparas Medlemmar som blivit 
kunder hos Bastjänsteleverantören (s.k. kickback ersättning). 
Samarbetsavtalen är dock icke-exklusiva och innebär inte att Baraspara 
måste förmedla sina Medlemmar till någon viss Bastjänsteleverantör - 
tvärtom klargör samarbetsavtalen att Baraspara kommer att välja bland 
de tillgängliga Bastjänsteleverantörer baserat på vad som anses bäst för 
Medlemmen. Baraspara kan endast tillhandahålla medlemskap till sådan 
person som har fyllt 18 år. 
 
3. MEDLEMMENS FULLMAKT TILL BARASPARA 
Genom Medlemsavtalet lämnar Medlemmen följande fullmakt till 
Baraspara: 
 
Baraspara, eller den Baraspara utser, befullmäktigas härmed att i 
enlighet med denna fullmakt och vid var tid gällande Allmänna Villkor 
och Särskilda Villkor för min (Medlemmens) räkning säga upp och 
avsluta avtal, abonnemang och motsvarande med mina (Medlemmens) 
befintliga Bastjänsteleverantörer samt att för min (Medlemmens) 
räkning ingå avtal med Bastjänsteleverantör(er) som finns tillgängliga 
för Baraspara att förmedla kunder till, inom den eller de 
Tjänstekategori(er) som jag (Medlemmen) har valt, samt att även i övrigt 
förvalta min relation till sådana Bastjänsteleverantörer. 
 
Medlemmens fullmakt till Baraspara gäller endast inom den eller de 
Tjänstekategori(er) som Medlemmen vid var tid har valt (se vidare punkt 
4 nedan). 
 
Om Baraspara bedömer, till följd av krav från Bastjänsteleverantörer 
eller av annan anledning, att Barasparas ovan angivna fullmakt från 
Medlemmen helt eller delvis måste komma till uttryck i en separat, 
skriftlig och av Medlemmen undertecknad fullmakt, åtar sig Medlem- 
men att underteckna en sådan fullmakt på Barasparas uppmaning. 
 
Medlemmens fullmakt till Baraspara är giltig samma period som 
Medlemsavtalet, och Medlemmen åtar sig att inte återkalla fullmakten 
före det att Medlemsavtalet upphör att gälla enligt punkt 13 nedan. 

 
4. TJÄNSTEKATEGORIER; SÄRSKILDA VILLKOR 
Baraspara skall utföra Uppdraget inom de Tjänstekategorier som 
Baraspara vid var tid tillhandahåller, och som Medlemmen har valt. 
En fullständig lista över tillgängliga Tjänstekategorier finns på 
Hemsidan. 
 
Bland annat genom att logga in med Användaruppgifterna på Hem- 
sidan, eller genom att kontakta Barasparas medlemsservice per 
telefon, e-post eller brev och uppge Användaruppgifterna, kan 
Medlemmen lägga till Tjänstekategorier som Medlemmen vill skall 
omfattas av Uppdraget. Medlemmen kan på detta sätt också förändra 
och uppdatera de Tjänstekategorier som omfattas av Uppdraget och 
Medlemsavtalet. 
 
För Barasparas utförande av Uppdraget åt Medlemmen inom 
respektive Tjänstekategori gäller utöver dessa Allmänna Villkor även 
vid var tid gällande version av eventuella Särskilda Villkor som 
Baraspara kan ha uppställt för sådan Tjänstekategori. Vid eventuell 
konflikt mellan Allmänna Villkor och Särskilda Villkor skall de 
senare äga företräde. 
 
5. MEDLEMMENS SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA 
KORREKTA OCH UPPDATERADE MEDLEMSUPPGIFTER 
För att Baraspara skall kunna utföra Uppdraget på bästa sätt, och för 
att Bastjänsteleverantörerna skall kunna leverera respektive tjänst till 
Medlemmen, krävs att Baraspara har tillgång till korrekta och 
uppdaterade Medlemsuppgifter. Medlemmen åtar sig att vid var tid 
informera Baraspara om Medlemsuppgifterna eller förändringar i 
Medlemsuppgifterna, inkluderat Preferensval, samt att följa de övriga 
instruktioner som Baraspara ger Medlemmen för att Baraspara skall 
kunna utföra Uppdraget på bästa sätt. 
 
Medlemmen är införstådd med att Baraspara ofta inte kan utföra 
Uppdraget om inte Medlemsuppgifterna är korrekta och uppdaterade. 
Som framgår av punkt 12 nedan tar Baraspara inget ansvar för om 
Uppdraget inte har kunnat utföras eller inte kunnat utföras på bästa 
sätt om detta varit orsakat av att Medlemsuppgifterna inte varit 
korrekta eller uppdaterade. 
 
6. MEDLEMMENS ANVÄNDARUPPGIFTER 
För att Medlemmen på ett enkelt sätt skall kunna hantera sitt 
medlemskap i Baraspara och ha översikt över Uppdragets omfattning, 
kommer Baraspara att tillsända Medlemmen Användaruppgifter. Med 
hjälp av Användaruppgifterna kan Medlemmen logga in på Hemsidan 
och ges åtkomst till sitt personliga Baraspara-konto, ändra sina 
Medlemsuppgifter och lägga till Tjänstekategorier m.m. Medlemmen 
kan också med hjälp av Användaruppgifterna identifiera sig vid 
telefonkontakter med Barasparas medlemsservice. 
 
Medlemmen är införstådd med att Användaruppgifterna är en 
värdehandling och att Medlemmen själv ansvarar för att ha kontroll 
över och hålla hemlig all information gällande Användaruppgifterna. 
Baraspara ansvarar inte för skada eller förlust som drabbar Medlem- 
men till följd av att denne inte hanterat Användaruppgifterna på ett 
korrekt sätt. 

 
7. MEDLEMMENS KONTAKTER MED 
BASTJÄNSTELEVERANTÖRER 
Medlemmen bör inte ha någon egen direktkontakt med de 
Bastjänsteleverantörer som omfattas av Uppdraget såvitt gäller 
ingående eller avslut av avtal eller om villkoren för 
Bastjänsteleverantörens erbjudande eftersom sådana kontakter ingår i 
det Uppdrag Medlemmen genom sitt Medlemskap givit Baraspara. 
Sådan kommunikation mellan Medlem och Bastjänstleverantör, 
särskilt utan besked till Baraspara därom, kan leda till väsentliga 
problem för Barasparas fullgörande av Uppdraget. Däremot skall 
Medlemmen ställa renodlade supportfrågor och liknande rörande 
Bastjänsteleverantörens leverans till Medlemmen direkt till respektive 
Bastjänsteleverantör. 
 
8. BARASPARAS FÖRPLIKTELSER OCH ÅTAGANDEN 
Baraspara skall vid Uppdragets utförande och vid sina anvisningar 
till respektive Bastjänsteleverantör omsorgsfullt verka för att tillvarata 
Medlemmens intressen och arbeta för att Medlemmen över tid får så 
fördelaktiga sammantagna villkor som möjligt för Bastjänsterna hos 
de Bastjänstleverantörer som Baraspara vid vart tillfälle väljer att 
samarbeta med. 

 
Baraspara får på eget initiativ lämna anvisningar till 
Bastjänstleverantörer när Baraspara finner såvara lämpligt, inklusive 
för Medlemmens räkning göra uppsägningar av avtal med 
Bastjänsteleverantörer eller ingå nya sådana avtal. Baraspara äger 
därvid rätt att ha sådan kontakt med Bastjänsteleverantörer som krävs 
för Uppdragets utförande utan att först samråda med Medlemmen. 

 
Baraspara skall, vid ingående av nya avtal med Bastjänsteleverantörer 
för Medlemmens räkning, i möjligaste mån beakta Medlemmens 
Preferensval inom respektive Tjänstekategori. 
 
Baraspara skall tillse att en god datasäkerhet upprätthålls på 
Hemsidan, med hjälp av lämplig kryptering samt att Medlemmen 
tillhandahålls Användaruppgifterna. 

 

9. UPPDRAGETS BEGRÄNSNINGAR 
Trots Barasparas förhandlingsstyrka gentemot de 
Bastjänsteleverantörer som finns tillgängliga för Baraspara att 
förmedla kunder till, kan Baraspara inte garantera att varje enskild 
Medlem till följd av Uppdraget eller vid var tid gör ekonomiska 
besparingar. Medlemmen står vidare själv för eventuella kostnader 
som drabbar denne till följd av att Medlemmen inte uppdaterat 
Medlemsuppgifterna eller i övrigt inte följt Barasparas anvisningar. 
Samma sak gäller om Medlemmen flyttar eller på annat sätt vidtar en 
åtgärd som ändrar förutsättningarna för utförandet av en Bastjänst. 
 
Medlemmen är medveten om att betalning för Bastjänster skall göras 
direkt till den Bastjänsteleverantör som Baraspara har tecknat avtal 
med för Medlemmens räkning och att Baraspara inte har något ansvar 
för de förpliktelser som, till följd av Uppdraget, uppstår mellan 
Medlemmen och Bastjänsteleverantör. Uppdragets omfattning är i sin 
helhet begränsat till vad som framgår av Medlemsavtalet. 
 
Medlemmen är medveten om att Bastjänsteleverantörerna har rätt att 
genomföra kreditprövning av Medlemmen, samt att vägra ingå avtal 
med Medlemmen om denne inte uppfyller Bastjänsteleverantörens 
krav på kreditvärdighet eller andra krav som Bastjänsteleverantören 
tillämpar generellt mot sina kunder. 
 
10. AVGIFT FÖR MEDLEMSKAPET 
Medlemskapet i Baraspara är kostnadsfritt för Medlemmen, liksom i 
normalfallet utförandet av Uppdraget. Endast om Baraspara och 
Medlemmen avtalat någon särskild avgift, vilket exempelvis kan bli  
fallet för de Medlemmar som önskar erhålla information per post 
istället för e-post, kommer Baraspara att ta betalt av Medlemmen. 

 

 

11. FORCE MAJEURE 
Baraspara är inte ansvarigt för skada som beror på lagbud, fel inom 
Bastjänstleverantörs tjänste-, kund- eller till Baraspara aviserat rap- 
portsystem, Bastjänstleverantörs åtgärd, blixtnedslag, krigshändelse, 
strejk, lockout, blockad eller liknande omständighet, oavsett om 
Baraspara själv vidtar eller är föremål för sådan konfliktåtgärd. 

 
12. BARASPARAS ANSVAR 
Baraspara har ett skadeståndsansvar enligt lag för skada som Baraspara 
kan orsaka Medlem genom brott mot dessa Allmänna Villkor eller 
Medlemsavtalet i övrigt. Baraspara skall dock inte ha något ansvar för 
indirekt skada eller annan följd skada hos Medlemmen, och inte heller 
för skada som har uppkommit på grund av att Baraspara inte erhållit 
erforderliga uppgifter från Medlemmen för att möjliggöra och 
genomföra byten inom Tjänstekategorierna eller till följd av att 
Medlemmen på annat sätt inte har hållit Medlemsuppgifterna 
uppdaterade. Barasparas ansvar är vidare begränsat till skador som har 
orsakats genom försummelse av Baraspara, och som inte har något 
samband med avtalsbrott från Medlemmens sida. 
 
13. AVTALETS GILTIGHETSTID OCH UPPSÄGNING  
Medlemsavtalet är kostnadsfritt och utan bindningstid eller 
uppsägningstid. Avtalet gäller till dess det sagts upp av endera Baraspara 
eller Medlemmen. Uppsägning skall tillställas motparten i enlighet med 
punkt 14 nedan. 
 
För den händelse att Medlemsavtalet upphör att gälla, är Medlemmen 
fortfarande bunden gentemot Bastjänsteleverantör av avtal som 
Baraspara har ingått med denne för Medlemmens räkning. Efter att 
Medlemsavtalet upphört att gälla anstår det Medlemmen att själv tillse 
förlängningar eller uppsägningar gentemot Bastjänsteleverantörerna. 
Baraspara kan i sådant fall inte garantera att särskilda prisplaner eller 
liknande som Medlemmen har erbjudits av Bastjänsteleverantören kan 
behållas av Medlemmen, eftersom sådana kan förutsätta medlemskap i 
Baraspara. 

 
14. MEDDELANDEN 
Meddelanden från Medlemmen till Baraspara skall skickas per e-post till 
info@baraspara.se, eller skickas  med post  till den adress som Baraspara 
vid var tid anger på Hemsidan. 
 
Uppsägning, information om avtalsförändringar (se punkt 15 nedan) 
eller andra meddelanden från Baraspara till Medlemmen görs normalt 
per e-post till den senaste e-postadress som Medlemmen meddelat 
Baraspara, alternativt med post till Medlemmens senaste för Baraspara 
kända adress. 

 
När Baraspara har skickat meddelande per e-post anses Medlemmen 
omedelbart ha mottagit detta och då Baraspara har skickat meddelande 
med post anses Medlemmen ha mottagit detta två (2) arbetsdagar efter 
det att brevet skickades. Detta gäller även om meddelandet inte har 
kunnat tas emot av Medlemmen, t.ex. då brev av någon anledning inte 
har levererats eller då e-post inte har kunnat tas emot p.g.a. att 
Medlemmens inkorg är full, e-postadressen är inaktuell, e-
postprogrammets brandvägg sorterar bort meddelanden, datorhaveri etc. 
 
Meddelanden skall vara på svenska. 

 
15. FÖRÄNDRINGAR I ALLMÄNNA VILLKOR M.M. 
Dessa Allmänna Villkor gäller tills vidare. Baraspara har rätt att besluta 
om förändringar av Medlemsavtalet, inklusive dessa Allmänna Villkor 
och eventuella Särskilda Villkor. Sådan förändring skall äga rättsligt 
bindande verkan mot Medlemmen från och med det datum som 
Baraspara anger, vilket dock aldrig får vara tidigare än trettio (30) dagar 
från det datum då Baraspara sänt ut meddelande till Medlemmen med 
information om förändringen i enlighet med punkt 14 ovan. 
 
16. OM DISTANSAVTALSLAGEN 
Normalt är distans- och hemförsäljningslagen (2005:59) tillämplig på 
Medlemsavtalet. Det innebär bland annat att Medlemmen i sådana fall 
har en ångerrätt och kan frånträda avtalet under en period om fjorton (14) 
dagar från Medlemsavtalets ingående. Mer information 
om ångerrätten och om distans- och hemförsäljningslagen finns i den 
information som Baraspara har tillhandahållit Medlemmen, och som 
också finns tillgänglig på Hemsidan. 

 
17. BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER 
Medlemmen samtycker till att Baraspara, i samband med förberedelse 
eller fullgörande av Uppdraget, registrerar Medlemmens 
personuppgifter i Barasparas medlemsdatabas och behandlar de 
registrerade uppgifterna i Barasparas verksamhet i enlighet med vad som 
föreskrivs i dessa Allmänna Villkor och i Integritetspolicyn. 
Medlemmen samtycker därmed bl.a. till att Baraspara överlämnar 
personuppgifterna till bolag inom Barasparas koncern (såsom begreppet 
definieras i Aktiebolagslagen (2005:551)) för införande i det närstående 
bolagets dataregister samt för behandling i det bolagets verksamhet, samt 
till att Baraspara lämnar ut Medlemmens person- uppgifter till 
Bastjänsteleverantör, för att möjliggöra att denne skall kunna ingå avtal 
med Medlemmen. Medlemmen samtycker också till att Baraspara 
lämnar ut Medlemmens personuppgifter till Barasparas 
samarbetspartners, för att dessa skall kunna kontakta Medlemmen med 
information och erbjudanden. 
 
Mer information om Barasparas behandling av personuppgifter finns i 
Integritetspolicyn, vilken finns tillgänglig på Hemsidan. 

 
18. LAGVAL OCH TVISTELÖSNING 
Det mellan Medlemmen och Baraspara ingångna Medlemsavtalet och 
samtliga övriga avtalsrelationer mellan Medlemmen och Baraspara skall 
styras av svensk rätt. Eventuella tvister skall lösas i svensk 
Allmän domstol. Vid en tvist om villkoren kan Medlemmen också få 
saken prövad av Allmänna Reklamationsnämnden. 
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