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1. KO:s YRKANDE
1. KO yrkar f6rbud f6r Trom Brom Srom AB att vid marknadsf6ring av
Internet-tjanster tillstalla konsumenter fakturor avseende utnyttjande
av Internettjanst och pa sa satt ge mottagaren uppfatmingen att
betalningsskyldighet f6religger nar mottagaren inte uttryck1igen
bestallt tjansten.
Lagrum:

4 § forsta

marknadsforingslagen

stycket,

12 § andra

stycket,

14 och 19 §§

(1995:450)

2. KO yrkar forbud for Tram Bram Sram AB att erbjuda
Internettjanster utan att i forvag tydligt infarmera am hur avtal
kammer till stand.
Lagrum: 4 § andra stycket, 14 och 19 §§ marknadsforingslagen
3. KO yrkar forbud for Tram Bram Sram AB att marknadsfora Internettjanster dar endast det telefannummer sam anvants for uppkapplingen
utgor grund for att debitera for tjansten.
Lagrum: 4 § forsta stycket, 14 och 19 §§ marknadsforingslagen
4. KO yrkar
marknadsforing

alaggande for Tram
av Internet-tjanster

a) li:irnna klar och begriplig information
-foretagets namn och adress

Brom

Srom

AB

att

innan ett avtal ingas om

vid
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-tjiinstens huvudsakliga egenskaper
-tjiinstens pris
-giillande c\ngerriitt
b) nar ett avtal ingatts snarast ge konsumenten en bekraftelse i enlighet
med vad som foreskrivs i 10 § lagen (2000:274) om konsumentskydd
vid distansavtal och hemforsaljningsavtal.
Lagrum: 4 § andra stycket, 15 och 19 §§ marknadsforingslagen, 9, 10
och 12 §§ lagen (2000:274) om konsumentskydd vid distansavtal och
hemforsiiljningsavtal

(distansavtalslagen)

2. BAKGRUND

Trom Brom Srom AB (TBS)driver verksamhet genom att tillhandahalla
betalsidor pa Internet. Det ror sig huvudsakligen om pornografiskt
material men aven om andra tjanster sasom webbsidor dar
konsumenten kan ladda ned ringsignaler till sin mobiltelefon.
Registreringsbevisfor bolaget bifogas, bilaga 1.
Konsumentverket/KO har genom ett mycket stort antal anmalningar
mot TBS, bade skriftligen och via telefon, uppmarksammats pa det
omfattande problem som TBS metoder medfor for konsumenterna. De
fiesta av de konsumenter som anmalt bola get har fatt en faktura fran
TBS sam de ar helt oforstaende infor. Ett stort antal konsumenter har
uppgett att dear fullkomligt sakra pa att de inte varit inne pa de
betalsidor som TBS fakturerat dem for men det finns ocksa manga fall
dar konsumentema har varit inne pa TBS betalsidor men inte vet hur
de kom in pa dessa sidor och framforallt inte bestallt en tjanst mot
betalning. Gemensamt for samtliga anmalningar ar att konsumentema
inte har bestallt en tjanst mot betalning och att de inte heller ar
medvetna om att de har ingatt nagot avtal med TBS om utnyttjande av
de tjanster som TBS erbjuder mot betalning.
Konsumentverket/KO har vid flera til1fanen kritiserat bolagets
marknadsf5ring bl.a. da det saknas tydliga prisuppgifter, att det ar
oklart hur avtal ingas, att aven minderariga med latthet och av misstag
kan anvanda tjansten samt att bolaget inte fullg5r
sin
informationsskyldighet enligt distansavtalslagen.
Konsumentverket/KO har bl.a. den 17 januari 2002 sam ett led i
utredningen granskat ett antal webbplatser sam innehas av TBSJbl.a.
www.sexbaost.com. Utskrifter, s.k. skfumdumparJ fran webbplatsen
bifogas, se bilaga 2.
KO kunde vid granskningen konstatera att det pa TBS webbplats fanns
ett f1ertallankar .Om man k1ickadepa nagon av dessalankar kom man
till en ingangssida diir bl.a. vissa vi1lkor for anvandandet av tjansten
fanns i en liten ruta, se bilaga 2f-g. I rutan syntes endast en liten del av
vi11koren. For att kunna se resten maste man IIscrolla II dvs. med
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muspekarens hjalp Ildra'l fram en liten del av villkoren i taget. Att
scrolla var dock inte mojligt i detta lage. Innan det fanns mojlighet att
ta del av vad som stod i denna ruta kom det upp en s.k. pop-up-ruta
med texten Ilsakerhetsvarning'l och lade sig over rutan med villkoren,
se bilaga 3. IIPop-up-rutan'l var mojlig att flytta pa men det var
fortfarande inte mojligt att scrolla texten och lasa villkoren. For att
kunna ta del av villkoren var det nodvandigt att I'klicka'l i ja-rutan.
Konsekvensen av att klicka i ja-rutan var att uppkoppling mot
betalning inleddes.
Vid besoket pa webbplatsen kunde vidare konstateras att det inte fanns
nagon information om att konsekvensen av att klicka ja i "pop-uprutan" iir att ornkoppling sker till TBS modempool, diir det nurnmer
som anviindaren iir uppkopplad ifran identifieras. Inte heller liimnades
information eller bekriiftelse i enlighet med vad som foreskrivs i 9-10 §§
distansavtalslagen. Anviindaren vet saledes inte om att hon/han iir
uppkopplad mot en tjiinst som kostar 299 kronor per uppkoppling.
Nagon viljeforklaring sker inte, varken aktivt eller passivt, om att
bestiilla en tjiinst mot betalning. Vid verkets granskning avslutades
besoket pa TBS webbplats med att ingen av de i granskningen
deltagande personerna hade uppfattningen att nagon uppkoppling pa
tjiinstens betalsidor hade skett. TBS fakturerade dock verket 299 kronor
for uppkopplingen. pa fakturan angavs att uppkopplingen varat i 14
minuter och 27 sekunder. A v den sk1-iftviixling med bolaget som sedan
foljt har KO erfarit att det iir bolagets uppfattning att anviindaren
genom att k1icka "ja " i pop-up-rutan med rubriken " sakerhetsvarning"
gar en bestiil1ning/ingar avtalet.
KO har genom konsultfirman Robert Ma1mgren AB latit utf6ra en
extern granskning av TBS tjanster via Internet f6r att utreda bl.a. hur
och nar uppkoppling mot dessa tjanster sker och i vilken man
anvandaren far /har m6jlighet att ta del av och acceptera de villkor som
ganer f6r tjansten innan den levereras. Robert Ma1mgren har under
flera ar arbetat som programmerare och systemutvecklare pa
KOMunity software. Han arbetade som system- och niitadministrat6r
pa Ericsson Telecom 1990-94 och pa Kungliga Tekniska H6gskolan
1994-95. Ar 1995 b6rjade han arbeta som heltidskonsult i ITsiikerhetsf6retaget Incolumitas och sedan 1998 iir han iigare av IT siikerhetsf6retaget Robert Malmgren AB. Han var vidare medlem i IT kornmissionens IT -siikerhetsobservatorium under den tid observatoriet
existerade.
A v utredningen, som bifogas som bilaga 4, har framkommit bl.a.
f61jande.Innan man kommer in pa nagon av TBS betalsidor laddas ett
uppringningsprogram ned i den egna datom. Innan programmet
laddas ned kommer ofta en sakerhetsvarning upp pa skarmen i form av
en s.k. pop-up-ruta. Anvandaren kan da valja om man viil instailera
programmet eiler inte. Pop-up-rutan ar en siikerhetsvarning. Den
varnar f6r att anvandaren hailer pa att instailera ett program som har
en s.k. elektronisk signatur som Windows inte kan verifiera. De popuD-rutor som kommer upp ar av samma kategori som kommer upp i
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samband med att man vill installera tillaggsmoduler till Windows
Internet Explorer t.ex. Adobes PDF-lasare,RealAudios ljuduppspelare
och Macromedias flash-spelare. Dessa tillaggsprogram anvands bl.a.
for att visa nya typer av media och fi1format, t.ex. nya bildtyper, nya
videooch
animationsformat.
Om
man
har
andrade
sakerhetsinstallningar i webblasaren far man inte upp den
sakerhetsvarning dar man kan svara Ilja'l eller Ilnej'l for att valja om
man
vill
installera
programvaran.
Installationen
av
uppringningsprogrammet sker da utan att sakerhetsvarningen visas.
Uppringningsprogrammet
ringer upp TBS modempool
och
konsumentens modem kopplas om till denna. TBS identifierar det
telefonnurnmer som Internetanslutningen gjorts fran. Med denna
identifikation som grund debiterar sedan TBS innehavaren av
abonnemanget.
TBS har forsatts i konkurs av Malm6 tingsratt. Beslutet har dock inte
vunnit laga kraft. Den 15 oktober 2002 marknadsforde emellertid
bolaget fortfarande sina tjanster pa Internet. Det finns vidare ett flertal
bolag som anvander sig av samma eller liknande metoder som TBS.
KO:s granskning har dock i forsta hand riktats mot TBS eftersom TBS
var ett av de bolag som forst forekom i ett stort antal anmiilningar till
Konsumentverket. pa grund av den stora utbredningen av de metoder
som ar for handen menar KO att de ar av stor vikt att KO:s yrkanden
provas i sak. Ett avgorande kommer att fa stor principiell betydelse.
3. SKALEN FOR YRKANDET
Yrkande 1
Enligt 4 § f6rsta stycket marknadsf6ringslagen
(1995:450) skall
marknadsf6ringen stamma 6verens med god marknadsf6ringssed och
aven i 6vrigt vara ti11b6r1ig mot konsutnenter och naringsidkare. I 3 §
samma lag anges att i lagen avses med produkter bl.a. tjanster och
nyttigheter .

Med uttrycket god marknadsf6ringssed avses god affiirssed eller andra
vedertagna normer, som syftar ti1l att skydda konsumenter och
naringsidkare vid marknadsf6ring av produkter. Dessa normer kan
utg6rs avI f6rutom domstolspraxis, ratts1iga regler om god affiirssed,
t.ex. rikt1injer
som Konsumentverket
har
utfardat
efter
6verenskommelser med
o1ika branschorganisationer
(prop.
1994/95:123s. 42).
A v 12 § andra stycket marknadsforingslagen framgar att en
naringsidkare vid marknadsforing inte far ti11st.illa nagon fakturor,
inbeta1ningsaviereller liknande meddelanden avseendeprodukter som
inte uttryckligen bestallts och darvid vilseleda mottagaren om dennes
betalningsskyldighet.
I forarbetena
1995/96:81)

till 12 § andra
anges
att

stycket marknadsforingslagen
det
finns
skal
art

(se prop.
komplettera

5
marknadsforingslagen sa att den battre tacker in olika former av
fakturaskojeri vid marknadsforing aven i andra fall an de som avses i
12 § forsta stycket. En fraga som behandlades var i vilken utstrackning
atgarden att skicka en faktura utan att nagon vara levererades kunde
rymmas inom begreppet marknadsforing. Regeringen uttalade att det
inte borde goras nagon begransning till de fall da det ar mottagarens
avsikt att leverera produkten senare och menade att forslaget i
departementspromemorian i den delen byggde pa en for snav tolkning
av marknadsforingsbegreppet. Regeringen anforde att avgorande for
om utsandandet av en faktura skulle anses avsattningsframjande, och
darmed en marknadsforingsatgard i lagens mening, maste vara det
helhetsintryck som prestationen ger och att det saledesbar handla om
en objektiv bedomning av det intryck som forfarandet ger, inte om
avsandarens avsikt. Vidare anfordes att en faktura eller liknande
handling i regel maste antas ge mottagaren en forestal1ning om
betalningsskyldighet, antingen for en produkt som redan ar levererad
eller for en produkt som skalllevereras.
I forfattningskommentaren anges vidare att bestammelsen tar sikte pa
marknadsforingsmetoder som, utan att vara direkt forknippade med
leverans av en produkt, ar agnade att inge en oriktig forest.illning om
att beta1ningsskyldighet for en produkt foreligger. A vgorande for
ti11ampningenar vi1ken uppfattning som mottagaren bibringas om de
utsanda handlingamas
syfte och konsekvens vad
ganer
avtalsbundenhet och betalningsskyldighet.
De nu redovisade uttalandena innebar att bestammelsen ar tillamplig
aven i de fall konsumenten -utan att uttryck1igen ha best.illt tjansten har fatt tillgang till betalsidoma. Det ar ti1lrack1igt att fakturorna
en produkt som inte uttryckligen har best.illts.

avser

Ett avtal sluts genom att ett anbud lamnas som sedan accepteras av
kontrahenten. En konsuments bestallning utifran ett av naringsidkaren
marknadsf6rt erbjudande riktat till aJ1ma11heten
kan i detta fall sessom
ett anbud om att k6pa produkten pa de av naringsidkaren angivna
villkoren. En naturlig utgangspunkt iir diirmed vad som inom
avtalsratten normalt kravs f6r att ett anbud ska11anses f6religga. Ett
anbud ar en viljefdrk1aring, dvs. den som lamnar anbud uttrycker
darigenom sin vilja att pa angivna vi11kor sluta ett avtal av visst
innehill. En grundlaggande f6rutsattning maste darmed vara att
konsumenten har vetskap om att han/hon g6r en bestallning eftersom
denne annars knappast kan ansesha lamnat nagon viljef6rklaring. Det
kan f6ljaktligen inte vara tillrackligt att konsumenten genom ett I'klick"
helt utan avsikt att g6ra nagon besta1lning anse ha bestallt en produkt.
Det kan inte ansestillrackligt ens i de fall det finns information om att
ett I'klick" medf6r en besta1lning eftersom atgarden alltf6r enkelt kan
g6ras av misstag och da inte ger uttryck f6r nagon konsumentens vilja.
Vidare maste det kravas att konsumenten far kannedom om vad
bestallningen avser och de avtalsvil1kor -siirskilt priset -som ar ganer
f6r bestallningen.
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Det forfarande som TBS tillampat och som beskrivits ovan under
rubriken bakgrund, brister i de avtalsrattsliga forutsattningarna pa ett

sa flagrant satt att konsumenten inte kan anses ha gjort en uttrycklig
bestallning.

~
bestal1ning krava att koparen atminstone
.markerar
sitt kopintresse med ett sarskilt klick
.pa
ett enkelt satt far mojlighet att lasa igenom bade detaljerna i
bestallningen och avtalsvi1lkoren och att bekrafta detta genom
ett andra klick samt
.genom
ett tredje klick

bekraftar

sjalva bestal1ningen

och

accepterar avtalsvillkoren.

Dessa branschregler som maste anses som god affarssed pa omradet
tjanar tillledning for att avgora vilka moment en bestallning gjord via
Internet skall innehalla for att ett bindande avtal skall foreligga. Denna
trestegsmodell sakerstaller att konsumenten blir medveten om att han
ingar ett avtal och risken att konsumenten gor bestal1ningen av misstag
undanrojs.
KO har ovan beskrivit f5rloppet nar nagon -medvetet eller av misstag
-kommit till en av TBSwebbsidor. I de anmalningar som kommit in till
Konsumentverket/KO finns aven beskrivningar av andra satt som
medfort att konsumenter har fatt sina modem omkopplade ti1l TBS
modempool och darefter blivit debiterade. Det har bl.a. f5rekommit att
konsumenten via e-mai1 erhallit vad som senare visat sig vara
programfilen/uppringningsprogrammet. Nar konsumenten ovetande
om innehanet oppnat denna har uppringningsprogrammet insta11erats
pa datorn varvid programmet ringt upp och kopplat om till TBS
modempool.
Den som utnyttjat TBS tjanster i form av tillgang till vissa Internetsidor,
har inte vid nagot tillfalle uppgett vare sig namn eller annan uppgift
om sig sjalv. Det innebar att TBS inte pa nagot satt kan identifiera den
person som gatt in pa deras sidor. TBS kan endast identifiera det
telefonnummer som Intemetuppkopplingen skett ifran. TBS vet saledes
aldrig med sakerhet vilken person som utnyttjat tjansten och som iir
beta1ningsskyldig
Trots att TBS inte har nagon kannedom om vem som anvant den dator
som kopplats om till TBS modempool har TBS skickat en faktura for
Internettjansten till den som innehar det telefonabonnemang som
Internetanslutningen gjorts fran. I manga fall ar det inte ens
abonnemangsinnehavaren som har anvant datom vid det aktuella
tillfallet. TBS metod att enbart identifiera det telefonnummer som
anslutningen skett ifran medfor foljaktligen att fakturan manga ganger
tillstallts annan an den som i dessa fall har anvant datorn vid det
angivna tillfallet.
Forfarandet att skicka en faktura
till
abonnemangsinnehavaren strider darmed mot forbudet att tillstalla
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nagon fakturor avseendeprodukter som inte uttryckligen har bestallts
och darvid vilseleda mottagaren om dennes betalningsskyldighet.
Forfarandet maste aven, av de skal som anforts ovan, ansesstrida mot
god marknadsforingssed eftersom anvandaren regelmassigt inte vet
om att en tjanst mot betalning nyttjas.
Yrkande2

Enligt 4 § andra stycket marknadsforingslagen skall naringsidkaren vid
marknadsforing lamna sadan information som ar av sarskild betydelse
iran konsumentsynpunkt.
TBS har erbjudit konsumenter tillgang till bl.a. betalsidor pa Internet
dar principen ar att TBS identifierat den som ansvarar f6r
abonnemanget med hjalp av en nummerpresentat6r. Identifieringen
har sedan utgjort grund f6r att tillstalla abonnemangsinnehavaren en
faktura dar denne debiteras f6r Internettjansten.
A v 10 § lagen (2002:562) om elektronisk handel och andra
informationssamhallets tjanster (e-handelslagen) framgar att det st.ills
krav pa en tjansteleverant6r att denne skall tillhandahalla lampliga och
effektiva tekniska hjalpmedel som g6r det m6jligt f6r en
tjanstemottagare att upptacka och ratta till sina eventuella
inmatningsfel innan denne g6r en bestallning. Av 11 § sarnma lag
framgar att tjansteleverant6ren ocksa ar skyldig attJ innan en
tjanstemottagare g6r en bestiillningJ informera om hjalpmedlen enligt
10 § och de tekniska steg som maste vidtas f6r att inga avtal: A v
f6rarbetena till lagen (prop. 2001/02:150 s 117) framgar att det ar
information om hur tjanstemottagaren rent tekniskt skall ga ti11vagaf6r
att inga ett avtal med leverant6renJsnarare an om rattsliga aspekter pa
hur avtal ingas. I lagens 15 § anges att f6r det fall en tjansteleverant6r
inte ger information i enlighet med bl.a. 11 § eller inte tillhandahiller
tekniska hjalpmedel en1igt 10 §Jskall marknadsf6ringslagen ti11ampas.
Informationen skall darvid anses vara sadan information av sarskild
betydelse som avsesi 4 § andra stycket marknadsf6ringslagen.
TBS har underlatit och underlater alltjamt att i f6rvag upplysa om hur
man skal1 ga till vaga f6r att inga ett avtal om utnyttjande av
beta1ljansten.Sadan information ar n6dvandig, i synnerhet nar -som i
f6revarande fal1 -bolaget havdar att avtalet ingas pa ett satt som
strider mot vad som annars ar vedertaget. Att man numera i
lagstiftningen explicit givit uttryck f6r att sadan information skal1
lamnas visar vilken vikt sadan information
b6r til1matas.
Informationen maste anses vara sadan information av sarskild
betydelse ur konsumentsynpunkt som avses i 4 § andra stycket
marknadsf6ringslagen.
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Yrkande

3

Enligt 4 § forsta stycket marknadsforingslagen skall marknadsforingen
stiimma overens med god marknadsforingssed och iiven i ovrigt vara
tillborlig mot konsumenter och niiringsidkare.

Metoden att identifiera abonnenten och inte fraga efter den person som
nyttjar ~ansten kan som regel inte anses uppfylla kraven pa ett
avtalsingaende. Det ar inte rimligt att anse att alla kostnader som kan
uppkomma over Internet strikt skall anses forplikta Internetabonnenten. Vid en rattslig provning av om bindande avtal kan anses
foreligga mot abonnentens bestridande i en sadan situation, torde
naringsidkaren i regel inte med framgang kunna havda ett krav.
Allmarma reklamationsnamnden har i flera fa1l pr6vat de civilrattsliga
f6rutsattningarna f6r att avtal ska1l anses ha ingatts 6ver Internet. I
beslut den 30 maj 2002 (Anr 2001-4889)som avsag avtal om elleverans,
konstaterade namnden att f6r att ett avtal ska1lkomma stand ar det inte
ti1lrackligt att konsumenten fy1lt i ett av naringsidkaren, via Internet,
tillhandahaI1et formular, utan naringsidkaren maste aven lamna en
accepte1lerbekraftelse.
Niinmden har provat ett f1ertal iirenden diir fraga varit om
beta1ningsansvar for Internetuppkoppling till betalsidor (betalsamtal
via modem) och diirvid uttalat att for att abonnemangsinnehavaren
skall vara beta1ningsskyldig for betalsamtalen kriivs det att abonnenten
ingatt ett avtal med den som tillhandahaner betalsidorna. I Anr 20015813 hade bolaget uppgett att tva samtal fran abonnentens nummer
hade skett. Bolaget hade vidare aberopat utdrag fran Internetsidor och
hiivdat att det kriivdes en rad atgiirder fran anviindaren for att fa access
till den aktuella sidan. Niimnden fann att utredningen inte visade att
abonnenten accepterat avtalsvillkoren och ingatt ett avtal med det
pastadda innehallet varfor abonnenten inte var beta1ningsskyldig.
TBS har inte kunnat forete nclgan bevisning till styrkande av att den
abannent sam erhaller fakturan for uppkapplingen har ingcltt avtal
med TBSam utnytljande av ljansten.
Vilken procedur som bar ansesuppfylla god affarssed vid ingaende av
avtal via Internet har bl.a. preciserats i Svenska Postorderforeningens
branschregler som beskrivits ovan. E-handelslagen stipulerar ocksa
som obligatoriska krav for on-line~anster att det skall vara mojligt for
en ~anstemottagare att upptacka och ratta ti11 sina eventuella
inmatningsfel innan denne gar en bestal1ning samt att naringsidkaren
skall informera om de tekniska steg som maste vidtas f6r att inga avtal.
Enligt KO:s mening mAste det anses stA i strid med god
marknadsforingssed art marknadsfora tjanster under ovan beskrivna
forutsattningar .
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Yrkande

4

Enligt 4 § andra stycket marknadsforingslagen
vid marknadsforing liimna sadan information
betydelse fran konsumentsynpunkt.

skall niiringsidkaren
som iir av siirskild

Av 9 § f6rsta stycket lagen (2000:274) om konsumentskydd vid
distansavtal och hemf6rsaljningsavtal (distansavtalslagen) framgar att
vid marknadsf6ring som syftar till distansavtal skall naringsidkaren ge
information om bl.a.
-sitt namn och sin adress
-ljanstens huvudsak1iga egenskaper
-ljiinstens pris
-angerratten en1igtdistansavtalslagen
I andra stycket anges att informationen skall ges i rimlig tid iIUl.an ett
avtal ingas. Informationen skall ges k1art och begripligt och med
anvandande av metoder som ar anpassade till det medel av
distanskommunikation som anviinds. Naringsidkaren skall ta sarskild
hiinsyn till behovet av skydd f6r underariga.
I 10 § forsta stycket forsta meningen distansavtalslagen anges att nar ett
distansavtal har ingatts ska11 naringsidkaren snarast darefter ge
konsumenten en bekraftelse med den information som anges i 9 §
forsta stycket 1-5. I tredje meningen anges att informationen skall ges i
en handling eller i nagon annan lasbar och varaktig form som ar
tillganglig for konsumenten. I andra stycket samma bestammelse anges
att inom samma tid skall naringsidkaren a11tid i en hand1ing eller i
nagon annan lasbar och varaktig form som ar tillganglig for
konsumenten ge denne information om bl.a. konsumentens angerratt
enligt lagen samt namn och adress till nagon som angerratten kan
utovas mot.
I 12 § f6rsta stycket samma lag anges att om en naringsidkare inte ger
information i en1ighet med 9-11 §§, skall marknadsf6ringslagen
(1995:450) til1ampas. I andra stycket anges att information enligt 9-11 §§
darvid skall anses vara sadan information av sarskild betydelse fran
konsumentsynpunkt
som
anges
i
4
§
andra
stycket
marknadsf6ringslagen.

Den av TBS erbjudna tjansten ar att betrakta som ett distansavtal som
omfattas
av
distansavtalslagen.
pa
TBS
webbsida
195.67.69.213/ab/index.asp,til1 vilken man ofrivilligt kom efter att ha
besokt www.snyggast.com, se bilaga 51saknades uppgift om bolagets
narnn och adress. Inte heller fanns det nagon narmare information om
tjanstens innehan eller nagra tydliga prisuppgifter. Prisinformation
fanns langst ned pa ingangssidan, men var latt att missa eftersom den
inte kom upp pa skarmbilden, se bilaga 5b1om man inte drog denna
nedat, se bilaga Sf. Om man endast klickade pa nagon av lankama pa
sidan kom en pop-up-ruta med en sakerhetsvarning, se bilaga 5c. Om
man tryckte ja i denna ruta blev man debiterad. Detta framgick av den
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information som man kunde ta del av ~
det att man tryckt ja i rutan
med sakerhetsinformationen,
se bilaga 5e. Det saknades vidare
information
om angerratten enligt distansavtalslagen.
Ett annat
exempel ar bolagets webbplats www .sexboost.com, se bilaga 2 och
www .livegirls.nu, se bilaga 6. I bilaga 6 askadligg6rs den situationen
att sakerhetsvarningen inte helt tackte rutan dar villkoren finns. Det
var emellertid inte m6jligt att Ilscrolla'l texten och ta del av villkoren
f6rran man har klickat ja i rutan med sakerhetsvarningen.

Bolaget har saledes underlatit att lamna sadan information som enligt
9 § distansavtalslagen ska111amnasvid marknadsf6ring som syftar till
distansavta1.I den man de uppgifter som kan kravas att bolaget lamnar
kan anses lamnade pa bolagets webbsidor kan dessa ofta inte lasas
f6rran efter det att konsumenten blivit uppkopplad mot TBS
modempool, i den rutan som efter det att omkoppling skett kan
'/scrollas", sasom beskrivits under Bakgrund. Sadan information ar
definitivt inte acceptabel eftersom den ska11lamnas i rimlig tid innan
ett avtal ingas f6r att bolaget skall anses ha ful1gjort sin
informa tionssky Idighet.
TBS har inte skickat nagon bekriiftelse til1 konsumenten i enlighet med
vad som f6reskrivs
i 10 § f6rsta stycket f6rsta meningen
distansavtalslagen. Inte heller har TBS gett konsumenten information
om dennes angerriitt i en1ighet med vad som f6reskrivs i 10 § andra
stycket lagen i fraga.

Den som utnytljat ljansten har som tidigare patalats inte vid nagot
tillf.ille beh6vt ange vare sig namn eller annan uppgift om sig sjalv. TBS
kan endast identifiera det telefonnummer som Internetuppkopplingen
sker ifran. En f61jd harav ar att TBS saknar m6jlighet att lamna nagon
sadan bekraftelse som f6reskrivs i 10 § forsta stycket f6rsta meningen
distansavta1s1agen.
Detta kan dock givetvis inte befria TBS fran dess
lagstadgade skyldighet. Det understryker istallet att bolaget maste
vidta sadana atgarder vid marknadsf6ringen och ti11handahallandetav
ljansterna att saval det lagstadgade konsumentrattsliga regelverket
som en acceptabel skyddsniva uppratthalls, f6r att hindra att
konsumentema ovetandes drabbas av h6ga kostnader for o6nskade
ljanster, vid anvandandet av Internet.
5. BEVISNING
Skriftlig

bevisning

1. Rapporten av Robert Malmgren AB som aberopas till styrkande av
att konsumenterna fakturerats utan att de uttryckligen besta1lttjansten,
att TBS inte
fullgjort
sin
informationsskyldighet
enligt
distansavtalslagenoch inte he1lerinformerat om hur avtal ingas, bilaga
4.
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2. Utskriit iran TBS webbplatser s.k. skiirmdumpar
aberopas till
styrkande av art TBS inte iullgjort sin iniormationsskyldighet
enligt
distansavtalslagen samt inte iniormerat om hur avtal ingas, bilaga 2 och 5.

3. Faktura fran TBS till KO aberopas till styrkande av forfarandet att
fakturera utan att TBS inhamtat en aktiv bestallning fran KO, som i detta
fall var ovetande om att uppkoppling till betaltjanst skett, bilaga 7 .
Videoupptagning
Videoupptagning av besok pa bolagets webbplatser aberopas till
styrkande av att bolaget fakturerat abonnenten utan att nagon uttrycklig
bestal1ning gjorts samt till styrkande av att TBS inte fullgjort sin
informationsskyldighet en1igt distansavta1s1agen
och inte informerat om
hur avta1ingas, bilaga 8 och 9.

KO £orbehaller sig ratten att inkomma
G-~
Annika

,L~
Hernodh

L

med ytterligare

bevisning

i mcllet.

