
 

 

Godkännande för minderårig  
 

För att en minderårig spelare som är registrerad på www.mycourt.se ska ha rätt att boka och betala 
sina bokningar online på www.mycourt.se krävs målsmans godkännande. 
Vänligen fyll i uppgifterna nedan och lämna detta medgivande till klubben. 
 
 
Jag godkänner att ______________________    (Förnamn) 
   

 
______________________    (Efternamn) 
 
 
______________________    (Personnummer, ÅÅÅÅMMDD-XXXX) 
 
 
_____________________________________  (Epost) 

  
  

 har ett användarkonto på www.mycourt.se där möjligheten ges att boka och betala tider online. 
 
GODKÄNNES AV 
 
Målsman  ______________________  (Förnamn) _________________________ (Efternamn) 
 
 ______________________ (Adress) _________________________ (Gata) 
 
 ______________________ (Post nr.) _________________________ (Stad) 
 
 ______________________ (Mobil) _________________________ (Epost) 
 
 
*Jag godkänner att jag läggs upp som användare på www.mycourt.se    JA   NEJ 
 
Detta möjliggör att jag kan se alla transaktioner som görs för mitt barn, jag kan fylla på mitt barns 
spelarkonto, jag kan anmäla mitt barn till grupper samt se vilka grupper och gruppbokningar mitt 
barn är med i. 
 
 
MÅLSMANS UNDERSKRIFT 
 
 
___________________________________ (Namnteckning) 
 
 
___________________________________ (Namnförtydligande) 
 
 
___________________________________ (Ort, Datum) 
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Användarvillkor Mycourt (www.Mycourt.se) 

 

Användarvillkoren gäller för allt innehåll, alla tjänster, och all användning på 

http://www.Mycourt.se (”Mycourt”). 
 

Mycourt tillhandahåller bokningstjänster via Internet samt möjliggör onlinebetalning vid 

bokning av tider. 
 

Tjänsterna på Mycourt tillhandahålls av Pendosoft AB, 556694-9441, Styckjunkargatan 1, 114 

35 Stockholm. 
 

Användning av www.Mycourt.se tillåts vid ovillkorlig acceptans av dessa villkor. Genom att 

nyttja tjänsterna på www.Mycourt.se bekräftar Klubben dessa villkor. Mycourt kan ändra 

dessa användarvillkor utan att först informera användaren. 
 

Användarens och Klubbens åtaganden 
 

Användaren och Klubben förbinder sig att den information som uppges eller registreras på 

www.Mycourt.se är riktig samt att man inte överskrider andra användares, 3:e mans- eller 

utomstående parters rättigheter. Klubben eller Användaren får inte ladda upp bilder eller 

ange information som kan uppfattas stötande av andra användare. Klubben eller Användaren 

får heller inte ladda upp eller sprida information eller bilder ägd av tredje man utan dennes 

uttryckliga tillstånd. Mycourt tar inget ansvar för några länkar till externa webbsidor som 

finns på www.Mycourt.se 
 

Missbruk och olovlig användning 
 

Vid användning av www.Mycourt.se, bekräftar och garanterar Klubben Pendosoft AB att 

Klubben inte kommer att använda www.Mycourt.se på ett sådant sätt att det strider mot 

svensk lagstiftning eller villkoren på denna sida. Klubben får inte använda www.Mycourt.se 

så att det kan skada, avaktivera, överbelasta, eller förstöra www.Mycourt.se eller andra 

användares besök/användande av www.Mycourt.se. Klubben får inte skaffa tillgång eller 

försöka få tillgång till material på www.Mycourt.se som Klubben inte erhållit tillstånd till 

genom www.Mycourt.se. 
 

Mycourt har ingen förpliktelse att övervaka alla tjänster på www.Mycourt.se . Mycourt 

förbehåller sig rätten att förhindra tillgång till material och ta bort detta material utan att 

först meddela användaren. 
 

Klubben förbinder sig att inte annonsera, göra reklam eller försöka sälja varor eller tjänster. 

Klubben får heller inte genomföra undersökningar eller förmedla kedjebrev. Det är inte 

tillåtet att ladda ned någon fil som inte får distribueras med hänsyn till upphovsrättsliga 

orsaker. 
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Copyright och information av varumärken 
 
Allt innehåll på Webbplatsen är: Copyright 2011 by Mycourt och/eller deras partners. Alla rättigheter 
förbehålls. 

 

Förbehåll och ansvarsfrånsägelse 
 

Mycourt är inte ersättningsskyldigt för indirekta skador eller direkta skador som drabbar 

Klubben som användare av www.Mycourt.se . 
 

I enlighet med tillämplig lagstiftning, friskriver sig Mycourt härmed från alla villkor, 

garantier, utfästelser eller andra bestämmelser (inklusive men inte begränsat till uttryckliga 

eller underförstådda garantier beträffande kvalitet eller lämplighet) som avser 

www.Mycourt.se . 
 

Klubbens uppgifter 
 

Mycourt tar inget ansvar för den information och de inställningar som görs på klubbens 

konto på Mycourt. Alla inställningar och uppgifter på Klubbens adminsidor på Mycourt är 

Klubbens ansvar att säkerställa att dessa är korrekta och uppdaterade. 
 

Användarens uppgifter 
 

All information om användare behandlas för att hantera användarens relation med anslutna 

klubbar inom www.Mycourt.se. De personuppgifter som Mycourt behandlar, säljs eller 

distribueras inte vidare till tredje part. Uppgifter som Användaren har lämnat sparas bara så 

länge som Användaren själv önskar och Användaren har när som helst möjlighet att 

uppdatera uppgifterna. Användarens uppgifter behandlas enligt Personuppgiftslagen (PUL). 
 

Cookies 
 

Mycourt använder cookies när du besöker www.Mycourt.se för att underlätta återkommande 

användande. 
 

Uppsägning/tillgångsbegränsning för användare 
 

Mycourt förbehåller sig rätten att säga upp Användarens tillgång till www.Mycourt.se och 

dess relaterade tjänster, utan att först meddela användaren. Du som användare av 

www.Mycourt.se accepterar härmed dessa villkor. Överträdelse av dessa villkor kan medföra 

avstängning från www.Mycourt.se och rättsliga åtgärder enligt svensk och internationell 

lagstiftning. 
 

Tillämplig lag 
 

Tolkning och tillämpning av dessa Användarvillkor ska ske enligt svensk lag. 
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Priser, Betalning och Spelarkonto 
 

Samtliga priser gentemot Användare (spelare) är angivna i SEK inkl. moms om inte annat 

uppges. 
 

Betalning kan endast ske med bank-, betal- eller kreditkort som är anslutna till MasterCard 

eller Visa. Inga extra avgifter tillkommer för Användaren. Vid avbokning sker återbetalning 

enligt klubbens regler, eventuell återbetalning sker till Användarens Spelarkonto där 

pengarna finns tillgängliga som betalning för framtida bokningar på www.Mycourt.se. 

Användaren kan inte återfå tjänsten eller delar av den som kontanter eller att spara den för 

framtida användning. 
 

För att underlätta för Användaren har Användaren av www.Mycourt.se även möjlighet att 

sätta in pengar på sitt Spelarkonto på www.Mycourt.se. Dessa medel kan uteslutande 

användas för att betala bokningar på bokningsbara klubbar på www.Mycourt.se där 

Användaren är ansluten. Klubben måste vidare ha aktiverat onlinebetalningar för att 

betalning från spelarkonto skall kunna ske. Ej utnyttjade innestående medel på Användarens 

Spelarkonto omfattas ej av återbetalningsskyldighet från Mycourts sida. 
 

Kortuppgifter 
 

Hanteringen av kortuppgifter görs via Auriga ePayment som är en en PCI-certifierad 

betalväxel. Auriga ePayment krypterar alla transaktioner med högsta möjliga säkerhet och 

inga kortuppgifter är någonsin synliga för Mycourt. 
 

Ångerrätt 
 

Tidsbegränsade tjänsteerbjudanden 
 

Vi följer lagen om Distans och hemförsäljning (3§ SFS 2005:59) där ingen ångerrätt finns på 

den här typen av erbjudanden. Dock har varje enskild klubb möjlighet att ange sina egna 

regler för återbetalning baserat på hur lång tid innan starttid den avbokas. 
 

Missbruk 
 

Vid missbruk av tjänsten reserverar vi oss rätten att stänga av Användaren eller Klubben. Vid 

avstängning förfaller Användarens eller Klubbens alla eventuella tillgodohavanden. 
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