
 

 
 
 

 

Classified as General 

Villkoren för Dela ditt spel 
 
1. Allmänna regler 
1.1 Kontoinnehavaren kan bestämma vilken utformning som ska användas för att personifiera en spelkupong. 
Kontoinnehavaren godkänner och garanterar att utformningen inklusive men inte begränsat till bakgrunder, 
text, användarnamn, teman, bilder, symboler, ikoner, teckensnitt, emojis inte ska: 

a. nämna, visa, skildra eller synligt skildra personer under 18 år; 
b. vara ärekränkande, pornografisk, olaglig, skadlig, hotfull, obscen, trakasserande eller ras, etniskt eller 

på annat sätt anstötlig eller diskriminerande, våldsam, politiskt känslig eller på annat sätt 
kontroversiell; 

c. bryta mot eller kränka rättigheterna för någon enhet som ingår i gruppen av företag i Kindred Group 
plc (”Kindred Group”) (inklusive men inte begränsat till immateriella rättigheter); 

d. bryter mot eller bryter mot tredje parts rättigheter (inklusive men inte begränsat till immateriella 
rättigheter). 

 
1.2 Genom att dela en spelkupong på en social medieplattform godkänner och garanterar kontoinnehavaren 
att: 

a. följa alla tillämpliga lagar och förordningar; 
b. följa alla tillämpliga regler och villkor på den sociala medieplattformen; 
a. inte har uteslutit sig själv från att spela på Kindred Group-plattformen eller är registrerad i något 

självuteslutande register eller databas; 
b. inte vara en (semi-) professionell spelare; 
c. inte vara en entreprenör, agent eller dotterbolag till Kindred Group; 
d. inte dela, posta eller på annat sätt visa spelkupongen på plattformar som (huvudsakligen) fokuserar 

på, service, centrerar eller riktar minderåriga; 
e. inte dela spelkupongen för kommersiella ändamål; 
f. inte dela några personuppgifter på den delade eller visade spelkupongen, inklusive (men inte 

begränsat till) kontonummer eller betalningsinformation; 
g. inte dela, posta eller på annat sätt visa spelkupongen på plattformar som används av eller för (semi-) 

professionella spelare eller plattformar där spelstöd / strategier / tricks erbjuds eller diskuteras; 
h. inte uppmuntra eller främja spel till deltagare på en social media-plattform eller på något annat sätt 

uppmuntra sådana deltagare att starta, fortsätta eller utöka sina spelaktiviteter; 
i. inte dela, posta eller på annat sätt visa spelkupongen på plattformar som agerar i strid med någon 

(lokal) lag, förordning, reglering, riktlinje, direktiv eller där naturen eller innehållet i en sådan 
plattform anses vara olaglig, antingen som ett resultat av eller oberoende av användningen av Dela 
ditt spel-verktyget. 

 
1.3 Kontoinnehavaren får inte på något sätt manipulera, modifiera eller visuellt ändra spelkuponger på ett 
sådant sätt att det inte längre (exakt) visar eller representerar oddsen eller satsningarna för deras spelkupong. 
 
1.4 Kindred Group förbehåller sig rätten att när som helst inaktivera satsningsverktyget, stänga av eller 
blockera kontoinnehavarens konto om kontoinnehavaren agerar i strid med dessa regler för satsningsdelning. 
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2. Immateriella rättigheter 
2.1 Allt material som görs tillgängligt i samband med eller som härrör från verktyget Dela ditt spel är och 
förblir till (exklusiv) egendom för Kindred Group eller någon av dess licensinnehavare. Med undantag för 
vad som uttryckligen nämns i dessa villkoren ska användningen av verktyget Dela ditt spel inte utgöra någon 
licens, tilldelning, överföring eller andra rättigheter till immateriella rättigheter (vare sig registrerade eller 
oregistrerade), inklusive, utan begränsning, patent, varumärken, service märken, registrerade mönster, 
upphovsrätt, databasrättigheter, rättigheter till mönster, uppfinningar och konfidentiell information. 
 
2.2 Genom att använda Dela ditt spel-verktyget godkänner kontoinnehavaren härmed och överlämnar absolut 
och oåterkalleligt till Kindred Group plc (där så är relevant genom nuvarande överföring av framtida 
rättigheter) med full titel garanterar all goodwill och andra immateriella rättigheter och relaterade rättigheter, 
inklusive i och till följd av användningen av Dela ditt spel-verktyget, över hela världen under hela den eller 
de perioder av skydd som ges enligt lag, inklusive alla förnyelser, förlängningar och återupplivningar under 
sådana perioder. Om sådana rättigheter inte kan överföras till Kindred Group plc enligt lag, avstår 
kontoinnehavaren härmed från rätten att utöva sådana rättigheter som inte kan överlåtas, inklusive moraliska 
rättigheter till upphovsrätt. 
 
2.3 Genom att använda Dela ditt spel-verktyget samtycker kontoinnehavaren och garanterar att omedelbart 
föra Kindred Groups uppmärksamhet på felaktig eller felaktig användning av Kindred Groups varumärken, 
emblem, mönster eller andra liknande, intellektuella, industriella eller kommersiella äganderätt. 
 
3. Skadestånd 
3.1 Kontoinnehavaren ska försvara, hålla skadelös och återställa Kindred Group mot alla skulder, kostnader, 
kostnader, skador och förluster (inklusive men inte begränsat till direkta, indirekta eller följdförluster, förlust 
av vinst, förlust av anseende och alla räntor, påföljder och juridiska kostnader (beräknade på 
skadeståndsbasis) och alla andra professionella kostnader och utgifter) som Kindred Group har lidit eller 
uppstått och som uppstår på grund av eller i samband med: 
 

a. varje anspråk mot Kindred Group för faktisk eller påstådd överträdelse av tredje parts immateriella 
rättigheter till följd av eller i samband med användningen av Dela ditt spel-verktyget; och 

b. varje tredje parts anspråk eller tvister som väckts av tredje part baserat på, som härrör från eller i 
samband med kontoinnehavarens användning av verktyget Dela ditt spel (inklusive, men inte 
begränsat till, skadestånd som krävts av sociala medieplattformar eller dess användare). 

 
4. Ansvar 
4.1 I den utsträckning som tillåts enligt lag ska Kindred Group inte, i samband med eller som ett resultat av 
kontoinnehavarens användning av satsningsverktyget, vara ansvarig för någon förlust av faktiska eller 
förväntade intäkter eller vinster, för någon (speciell, indirekt eller följd) förlust eller skada av något slag som 
uppstår och oavsett om det orsakas av skadestånd (inklusive vårdslöshet), avtalsbrott eller på annat sätt. 


