
Användarvillkor

Uppdaterad 2022-11-21

Vi har försökt hålla detta dokument kort och språket så enkelt som möjligt.

Genom att skapa ett konto hos Gokind (Gokind AB, org.nr. 559226-0128; “Gokind”)
godkänner du våra användarvillkor.

§1 Ditt konto. Genom ditt digitala konto hos Gokind får du tillgång till erbjudanden och
bidrag kopplade till konsumtionsval som för dig i en grönare och mer hållbar riktning. Alltifrån
att handla mer vegetariska matprodukter till att resa mer hållbart; Gokind guidar dig i rätt
riktning.

§2 Bidrag. Varje konto hos Gokind kan ha ett bidragsbelopp kopplat till sig. Hela eller delar
av detta belopp kan du få ta del av genom att använda och visa att du gjort gröna val som
Gokind rekommenderar på plattformen. Bidraget betalas ut till dig i egenskap av konsument
genom Swish-utbetalningstjänst. Det är Gokind som är utbetalar av bidraget till dig, inte din
arbetsgivare eller annan som finansierat ditt bidragsbelopp.

§3 Endast riktiga köp. Du har rätt till bidrag för faktiska köp och byten som du genomför
och bevisar genom Gokind-kontot. Om du laddar upp falska köpebevis är detta ett allvarligt
brott mot användarvillkoren och ett bedrägligt beteende. Gör inte detta.

§4 Ångerrätt. Om du ångrar ett köp du fått bidrag för ska du återbetala bidraget till Gokind.
Kontakta oss genom ditt Gokind-konto så hanterar vi detta.

§5 Avsluta konto. Du kan närsomhelst välja att avsluta ditt konto hos Gokind, mer
information om detta finner du i vår Privacy Policy.

§6 Bevis för köp. Får att få ta del av bidraget måste du bevisa ditt köp. Detta gör du genom
att skicka in kvitto / orderbekräftelse genom Gokind-kontot. Köp får inte vara äldre än 7
dagar för att berättiga till bidrag. Detta är den generella regeln. Ett erbjudande om bidrag kan
innehålla andra begränsningar.

§7 Ett konto per person. Gokinds tjänst kan enbart användas av fysiska personer och är
begränsad till max ett konto per person. Skulle Gokind finna att en användare skapar flera
konton eller på annat sätt bryter mot användarvillkoren får Gokind stänga ner
användarkontot och frysa bidragsbelopp och upparbetade tillgångarna för berört konto. Du
måste vara 16 år eller äldre för att använda tjänsten.

§8 Missbruk. I det fall Gokind fattar misstanke om att en användare agerar olagligt eller på
annat sätt missbrukar tjänsten kommer det anmälas till polis eller annan legal instans för
hantering. Skulle Gokind ha gjort en utbetalning som sedan visar sig vara felaktig kan
återkrav komma att ställas på användaren. Skulle det upptäckas att fler än ett Gokind-konto
skapats av en användare kommer samtliga konton som går att koppla till användaren att
frysas. Detsamma gäller samtliga försök att manipulera kvittodata eller på annat sätt
tillskansa sig medel till sitt Gokind-konto som man inte har rätt till.



§9 Erbjudanden. De erbjudanden och bidrag som syns i Gokind är framtagna av Gokind
och ibland tillsammans med samarbetspartners som Gokind valt ut på grund av
hållbarhetsaspekter. Om någon samarbetspartner är med och finansierar ett erbjudande och
ditt bidrag kommer detta tydligt framgå på ditt Gokind-konto. Alla Gokinds erbjudanden &
bidrag har olika begränsningar i form av start- och slutdatum, maximalt antal inlösen per
person, totalt antal inlösen och andra angivna köpkrav som framgår i anslutning till intern
samt extern kommunikation. Gokind kan inte garantera att alla erbjudanden går att använda
enligt dessa begränsningar och kan komma att ändra dessa under kampanjens gång utan
att vidare förklara eller kommunicera gjord ändring. I förekommande fall kommer extern
kommunikation att ändras för att bättre spegla det innehåll som finns tillgängligt i Gokind.

§10 Swish. För att kunna ta del av det bidrag som du är berättigad till använder sig Gokind
av Swish, som är en tredjepartslösning, för att genomföra utbetalningar till önskat bankkonto.
För att kunna genomföra utbetalningar från Swish krävs ett svenskt BankID kopplat till ditt
bankkonto och att du initierar utbetalning genom ett personnummer.

§11 Utbetalningar. Som användare får du bidrag genom att verifiera gröna köp som du gör,
t.ex. genom att fota kvitton, vidarebefordra bekräftelse-email, skanna EAN-koder, svara på
frågor eller på annat sätt delta i aktiviteter som anges på Gokind. Du får enbart bidrag efter
att Gokind kunnat verifiera en prestation motsvarande kravet för att få summan insatt på ditt
Gokind-konto. De flesta verifieringar sker direkt efter prestationen genomförts, men kan
komma att dröja upp till 72 timmar innan de syns på ditt konto i de fall dessa behöver
granskas manuellt.

§12 Inaktivitet. Vi vill att du ska använda ditt gröna bidrag så fort som möjligt för att ställa
om till gröna vanor. Gokind kan dock inte ha ett tidsmässigt obegränsat bidragsbelopp till dig
som användare. Det bidragsbelopp som fylldes på ditt Gokind-konto vid kontots skapande är
giltigt i 12 månader räknat från det datum aktiveringslänken/koden skickades ut till dig. Om
det finns outnyttjat bidragsbelopp efter denna period har Gokind en rätt att inaktivera
bidragsbeloppet. Om bidragsbelopp fylls på är denna påfyllning giltig i 12 månader.

§13 Gränser. Gokind kan komma att sätta minimigränser eller maximalt antal uttag av
bidrag under en viss tidsperiod för att minska risken för missbruk och att hålla nere
kostnader för transaktioner. Uttag som bekräftats av Gokind sker i regel inom 24 timmar till
valt bankkonto. Gokind har rätt att avbryta en pågående utbetalning på grund av tekniska
problem, felskrivningar eller annat sakligt skäl.

§14 Ansvar. Gokind ska inte hållas ansvariga gentemot användaren för misslyckanden eller
förseningar i att fullgöra några skyldigheter enligt dessa användarvillkor om ett sådant fel
eller försening beror på omständigheter utanför Gokinds kontroll. Gokind strävar efter att de
tekniska lösningar som tillhandahålls ska fungera men kan inte garantera att såväl egna
såsom de tredjepartslösningar som används alltid fungerar felfritt och kan inte hållas
ansvariga för skada eller uteblivet bidrag till följd av detta. Gokind kan inte heller garantera
att det bidrag som ännu inte betalats ut kommer kunna utbetalas till användarens bankkonto
i framtiden.

§15 Roll. Gokind är inte leverantör eller producent av de produkter och tjänster som syns,
exponeras eller marknadsförs genom Gokind-kontot och Gokinds kanaler och ansvarar
därför inte heller för informationen och garantier som ges om varje produkt och tjänst,



kvalitet eller fel som kan uppstå vid användande av produkter och tjänster eller i samband
med besök i butik / webbhandel.

§16 IT-säkerhet. Se till att du alltid har aktiverat relevant säkerhet för dina enheter som du
använder Gokind på. Vi är inte ansvariga gentemot dig för någon obehörig användning av
ditt Gokind-konto, t.ex. till följd av att annan haft åtkomst till dina enheter och/eller lösenord.
Åtkomst till ditt konto kan bli begränsad eller direkt omöjlig om du förlorar din kontroll över
telefonnummer och/eller e-postadressen som ditt konto är registrerat på eller om du inte har
uppdaterad användarinformation som kan användas för att verifiera din identitet.

§17 Personlig guidning och erbjudanden. Om du eller din kompis ser olika erbjudanden
och bidrag i Gokind beror det på att en av er har personlig guidning och erbjudanden
aktiverat i Gokind. Genom ditt Gokind-konto kan du nämligen få tillgång till guidning,
erbjudanden och bidrag baserat på dina tidigare köp eller svar genom Gokind. Exempel 1:
alla som tidigare köpt en vego-lunch får ett nytt erbjudande kopplat till vego-luncher i Gokind.
Exempel 2: Alla som i Gokind svarat att de aldrig använder kollektivtrafik får ett erbjudande
med ökat bidrag för att köpa ett månadskort till kollektivtrafiken.  Denna typ av personliga
erbjudanden kommer endast ges till dig om du aktivt har godkänt detta. Du kan alltid
återkalla ett sådant godkännande genom ditt Gokind-konto.
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