1.8 Det är strängt förbjudet för kunden att förvara följande gods i förvaringsenheten (listan är inte fullständig):
något annat föremål som avger dofter, lukt eller odör
fåglar, fiskar, djur eller andra levande varelser,
sopor och annat avfall (inklusive djuravfall och giftigt/farligt avfall)
livsmedel och andra färskvaror (som kan förstöras) om de inte är säkert förpackade så att de är skyddade
och inte lockar till sig skadedjur eller orsakar någon annan form av besvär
skjutvapen, sprängämnen, vapen eller ammunition
olagliga substanser som narkotika, illegala föremål eller varor som erhållits illegalt såsom insmugglade eller
stulna varor osv.
kemikalier, radioaktiva ämnen, biologiska ämnen
asbest och/eller bearbetad asbest
(konst-)gödsel
gasflaskor eller andra komprimerade gaser
fyrverkerier
brännbart eller brandfarligt material eller vätskor, inklusive diesel och bensin (med undantag av den
minimala mängd som tillåts motorcyklar)
alla andra giftiga, brandfarliga eller farliga ämnen eller preparat som är klassificerade som sådana enligt
tillämplig lag eller lokala föreskrifter
1.9 Om Kunden handlar i strid med paragraf 1.7 och/eller 1.8 ska kunden gottgöra "GPL store" för alla
skador "GPL store" kan lida på grund av detta och kunden kan blir föremål för åtal. Observera att "GPL
store" inte inspekterar eller kontrollerar godset och dess överensstämmelse med villkoren i detta avtal.
1.10 Om kunden misstänks handla i strid med detta avtal, särskilt paragraf 1, har "GPL store" rätt men inte
skyldighet att underrätta behöriga myndigheter och ge dem tillgång till förvaringsenheten för kontrolländamål
på kundens bekostnad. "GPL store" kan, men behöver inte, underrätta kunden om detta.

Artikel 2. Löptid för förvaringsavtalet
Om inte annat överenskommits enligt de speciella villkoren, ingås avtal om förvaring för en inledande period
av minst 1 månad. Efter den inledande minimiperioden på 1 månad fortsätter kontraktet att löpa på
obestämd tid och kan fritt sägas upp skriftligt eller via e-mail av endera parten genom ett skriftligt
meddelande minst 15 dagar före utgången av innevarande kalendermånad.
”GPL store” fråntar sig allt ansvar som står utanför vår kontroll, med anledning av detta, måste kunden själv
teckna och betala egen magasinsförsäkring.

Artikel 3.Kostnader för förvaring och försenad betalning
3.1 Alla förvaringskostnader och avgifter faktureras per kalendermånad inklusive moms
Vid undertecknandet av avtalet ska kunden
(i) betala den första fakturan som omfattar alla förvaringsavgifter, serviceavgifter och kostnader för första
månadens förvaring
(ii) Om det faktiska inflyttningsdatumet är efter den 15:e i månaden, måste kunden också betala
månadshyra, serviceavgifter och kostnader för följande kalendermånad.
3.2 Kunden förbinder sig att betala månadskostnader och avgifter i förväg före den första dagen i varje
månad.
3.3 "GPL store" kan efter eget gottfinnande fortsätta med pappersfakturor eller elektronisk fakturering av
månatliga förvaringskostnader och avgifter (med hjälp av den e-postadress som kunden angett för
elektronisk fakturering). Dessutom godtar kunden e-post som korrekt och tillräcklig metod för kommunikation
för alla ändamål mellan kunden och "GPL store". Aviseringskostnad Skr 25:3.4 Om betalningen av månatlig förvaringskostnad och avgifter inte mottagits till fullo på förfallodagen, kan
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"GPL store" neka kunden tillgång till förvaringsenheten till dess hela balansen är utjämnad. Efter
förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 2% per månad och påminnelseavgift Skr 50:- och ta ut en
administrativ avgift på 50 SEK efter varje efterföljande påminnelse.
3.5 Om någon förvaringskostnad eller avgift som ska betalas enligt detta avtal inte betalas inom 60 dagar
efter förfallodagen har "GPL store" dessutom följande rättigheter:
(a) att flytta godset från förvaringsenheten till alternativa förvaringslokaler enligt "GPL store"s bestämmande
utan att något ansvar för förlust eller skada uppkommer på grund av sådan förflyttning
(b) att debitera Kunden den fulla kostnaden för bortförande av godset från förvaringsenheten och
förvaringskostnader på annat håll samt eventuella upprepade kostnader om "GPL store" kräver att godset
flyttas ytterligare
(c) att säga upp avtalet och under tiden ta ut en månadsavgift på ett belopp som motsvarar den månatliga
förvaringskostnaden
3.6 "GPL store" har rätt att innehålla det förvarade godset som säkerhet för alla förvaringskostnader, avgifter
och andra belopp som tillkommer "GPL store", vilket innebär att tillgång till godset I förvaringsenheten kan
nekas tills dess full betalning erhållits. Kunden godtar också att denna säkerhet kan leda till en förlust av
äganderätten till godset i förvaringsenheten. Om godset försvinner eller förstörs har "GPL store" istället
retentionsrätt i ersättning som betalas ut av försäkringsbolaget eller någon annan. Om betalning inte görs
inom förfallotiden har "GPL store" rätt att senast 30 dagar efter att kunden aviserats behålla det förvarade
godset utan ersättning och/eller att sälja det förvarade godset (för att täcka "GPL store"s totala fordringar).
Om möjligt ska "GPL store" underrätta kunden i förväg om försäljningen av godset. Intäkterna från försäljning
enligt paragraf 3 får behållas av "GPL store" och användas för att betala eventuella utgifter som "GPL store"
ådragit sig vid utövandet av "GPL store"s rättigheter enligt denna paragraf och eventuella ytterligare belopp
som tillkommer "GPL store" enligt detta avtal. Återstoden av intäkterna återbetalas därefter till kunden (eller
relevant juridiskt ombud i händelse av kundens bristande betalningsförmåga); om kunden inte kan
lokaliseras eller inte tar ut återstoden av intäkterna reserverar "GPL store" denna balans för kundens
räkning. Ingenting i denna paragraf påverkar "GPL store"s rätt att få betalt för förvaringskostnader eller andra
skulder till "GPL store" enligt avtalet, vare sig "GPL store" har valt eller inte valt att utöva någon eller samtliga
av ovanstående rättigheter.

Artikel 4. Förbud mot andrahandsuthyrning och överlåtelse
4.1 Kunden får inte hyra ut i andra hand eller helt eller delvis dela förvaringsenheten med andra.
4.2 Förmånerna i detta avtal är personliga och kunden kan inte överlåta dem till tredje part utan föregående
skriftligt godkännande från "GPL store". Rätten att disponera förvaringsenheten får endast utövas av kunden.

Artikel 5. Ansvar och uteslutande av ansvar
5.1 Förvaring av godset i förvaringsenheten sker alltid på kundens egen risk. "GPL store" fråntar sig allt
ansvar som står utanför vår kontroll, med anledning av detta, måste kunden själv teckna och betala
egen magasinsförsäkring. "GPL store" är inte ansvarigt för någon skada på godset och inte heller är "GPL
store" skadeståndsskyldigt för någon egendomsskada eller ekonomisk skada som kunden kan lida.
"GPL store" lämnar inga garantier till kunden vad gäller övervakning av förvaringslokalen eller
förvaringsenheten eller för säkerheten i förvaringslokalerna. "GPL store" vidtar inga åtgärder för att
kontrollera godset, verifiera att godset lämpar sig för förvaring i en förvaringsenhet eller säkerställa att godset
uppfyller relevanta bestämmelser eller villkoren och begränsningarna i detta avtal, och "GPL store" tar inget
ansvar för förluster som drabbar kunden i händelse av att förvaringen av godset i förvaringsenheten är
olämplig, farlig eller olaglig.
5.2 "GPL store" tillåter alltid inspektioner och kontroller av lokala tillsynsmyndigheter och straffrättsliga organ
i eller på lagringsenheten när så begärs utan att vare sig informera kunden eller kontrollera rätten att utföra
inspektion. "GPL store" ansvarar inte för följderna av en sådan inspektion eller kontroll, inklusive (utan
begränsning) eventuell skada på godset och/eller lås och beslag. Kunden ansvarar alltid med avseende på
"GPL store" för de skador "GPL store" kan lida till följd av dessa kontroller och inspektioner
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5.3 Kunden ska fortlöpande ersätta "GPL store" för kostnader, fordringar, skyldigheter, skadeståndskrav eller
utgifter som "GPL store" lider eller ådrar sig i samband med kundens användning av förvaringsenheten
inklusive, utan begränsning, alla anspråk av tredje part eller myndighet i samband med kunds avtalsstridiga
användning av förvaringsenhet.
5.4 "GPL store" ansvarar inte för indirekta förluster eller följdskador för kunden inklusive förlorat köp,
utebliven vinst, förlorad affärsmöjlighet, förlust av förväntade besparingar eller förlorat anseende eller för
eventuella skador som resultat av andra kunders verksamhet eller av hinder för användningen av
förvaringsenheten som orsakats av tredje part.
5.5 Kunden samtycker till att undantagen och begränsningarna av ansvarsskyldighet i denna artikel 8 är
rättvisa och rimliga givet
(a) att det finns en försäkring som skyddar värdet av godset
(b) det faktum att "GPL store" inte har vidtagit några åtgärder för att kontrollera kundens användning av
förrådet
(c) det faktum att "GPL store" inte har någon möjlighet att bedöma kundens risk och
(d) den potentiellt stora skillnaden mellan de kostnader och avgifter som kunden betalar till "GPL store" och
den skada som kunden kan lida.

Artikel 6. Tillträde för "GPL store" och tredje part
6.1 I princip går "GPL store" och dess anställda in i förvaringsenheten endast med kundens tillstånd.
6.2 I nödsituationer har dock "GPL store" och dess anställda rätt att gå in i förrådet utan tillstånd och utan att
varna kunden, om nödvändigt genom att bryta sig in. Nödsituationer omfattar underhåll, reparation och
renovering och varje plötslig händelse som kräver brådskande tillträde.
6.3 I händelse av att någon lokal tillsynsmyndighet eller straffrättsligt organ kräver tillgång till en
förvaringsenhet har "GPL store" rätt att när som helst bevilja sig själv och dessa myndigheter tillträde till
förvaringsenheten.
6.4 "GPL store" och dess anställda har också rätt att ta bort sigill, gå in i förvaringsenheten utan tillstånd och
neka kunden tillgång till förvaringsenheten om kunden inte uppfyller villkoren i detta avtal eller om "GPL
store" misstänker att kunden inte följer avtalet. Framför allt har "GPL store" rätt att neka kunden tillgång till
förvaringsenheten och gå in i förvaringsenheten i händelse av försenad eller utebliven betalning av
utestående kostnader och avgifter.
6.5 Efter att ha gått in i förvaringsenheten enligt denna artikel 6, har "GPL store" rätt (men inte skyldighet) att
göra en förteckning över godset.
6.6 "GPL store" har ingen skyldighet att kontrollera tillträdesrätten för en person till en förvaringsenhet,
inbegripet lokala och nationella tillsynsmyndigheter och straffrättsliga organ. "GPL store" tar inget ansvar för
att ha gett tillträde till förvaringsenheten till tredje part.

Artikel 7. Avtalsbrott och avslutande
7.1 I den händelse kunden:
a) underlåter att uppfylla någon skyldighet enligt lag, lokala eller nationella
bestämmelser eller sedvänja
b) underlåter att följa villkoren i detta avtal (inklusive underlåtenhet att betala förfallna kostnader och avgifter)
c) är föremål för insolvensförfarande, har "GPL store" rätt att säga upp avtalet när som helst utan förvarning
och utan att det påverkar någon av dess rättigheter och ersättningar och har rätt till betalning för alla
förluster, kostnader, avgifter och andra förfallna belopp enligt avtalet.
7.2 I händelse av avtalets upphörande kommer kunden att informeras och måste hämta godset inom 14
dagar efter sådant meddelande. Om kunden inte hämtar godset kan "GPL store" utöva någon av de
rättigheter som anges i artikel 3.6, inklusive rätten att sälja eller förfoga över godset.
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7.3 Kunden ska ersätta "GPL store" för alla faktiska kostnader som "GPL store" ådragit sig i samband med
inkasso och verkställighet av avtalet med minst 2 000 SEK för belopp upp till 8 000 SEK ökat med 800 SEK
för varje multipel av 4 000 kronor som överstiger 8 000 kronor.

Artikel 8. Avtalets upphörande
8.1 Kunden måste avlägsna allt gods från förvaringsenheten.
8.2 Allt gods som kunden lämnar kvar efter att avtalet upphört betraktas som antingen överlåtet av kunden till
"GPL store" eller övergivet av kunden (herrelös egendom) enligt vad "GPL store" bestämmer. Godset och
föremålen tas bort på kundens bekostnad (minst 500 SEK/m3). Kunden är till fullo ansvarig för alla kostnader
och skador som uppstår på grund av kvarlämnandet av godset. Kunden ger härmed "GPL store" full
befogenhet att sälja kundens varor.

Artikel 9. Underrättelser, adressändring
9.1 Från avtalets begynnelsedatum kan "GPL store" efter eget gottfinnande skicka aviseringar eller
meddelanden till kunden antingen per post (till adress som anges i avtalet) eller med e-post eller andra
elektroniska metoder (på e-post- eller annan elektronisk adress som kunden tillhandahåller).
9.2 Kunden ska informera "GPL store" skriftligt om ändring av post- eller e-postadress och telefonnummer
innan förändringen träder i kraft.

Artikel 10. Integritet
10.1 Kunddata som lämnas till "GPL store" införs i "GPL store"s dataregister och är "GPL store"s egendom.
10.2 Kunddata underhålls och behandlas i enlighet med rådande standard.
10.3 Kunden har rätt att granska sina uppgifter i "GPL store"s datafiler och kan begära rättelse av
uppgifterna.
10.4 Kunddata används för kundadministration, kommunikation, och/eller reklamkampanjer om "GPL store"s
produkter och/eller tjänster.
10.5 För att vi ska kunna förbättra servicen för våra kunder kan detta telefonsamtal komma att spelas in.

Artikel 11. Tillämplig lag och behörig domstol
11.1 Domstolar på den orter där förvaringsenheten är inrättad är behöriga att avgöra tvister som kan uppstå
om eller i samband med detta avtal utan att det påverkar rätten för "GPL store" att föra talan vid en annan
domstol som är behörig enligt tillämplig lagstiftning.

Artikel 12. Allmänt
12.1 Om någon del av avtalet är ogiltig eller upphävs, förblir giltigheten av alla andra delar av avtalet
opåverkad. Alla ogiltiga eller upphävda paragrafer ersätts av en giltig paragraf som närmast motsvarar den
paragraf som tidigare överenskommits mellan parterna innan parterna fick kännedom om ogiltigheten eller
upphävandet.
12.2 Kunden är införstådd med och godkänner dessa allmänna villkor för förvaring och godtar att dessa
villkor är tillgängliga för kunden både i tryckt form och i en online-version på "GPL store"s hemsida.
"GPL store" har rätt att ändra dessa allmänna villkor för förvaring. Ändringar av de allmänna villkoren träder i
kraft 30 dagar efter att avisering publicerats på webbplatsen. Kunden anses ha godkänt förändringarna om
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kunden inte har informerat "GPL store" skriftligen inom denna 30-dagarsperiod. I händelse av en föreslagen
ändring av de allmänna villkoren har Kunden rätt att avsluta avtalet från och med den dag som de ändrade
allmänna villkoren träder i kraft (dock med beaktande av en minsta uppsägningstid på 15 dagar).
12.3 Om kunden består av två eller fler kunder ska alla skyldigheter bäras solidariskt.
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