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Genom att klicka för att godkänna detta Tillägg 2, som Apple härmed erbjuder Dig, samtycker Du till Apple 
att ändra Apple Developer Program License Agreement som för närvarande gäller mellan Dig och Apple 
(”Avtalet”) för att lägga till detta Tillägg 2 därtill (ersätter befintligt Tillägg 2). Om inte annat anges häri ska 
alla begrepp skrivna med versaler ha de betydelser som anges i Avtalet.  
  
Tillägg 2  
  
1. Utnämning av uppdragstagare och kommissionär  
  
1.1 Du utnämner härmed Apple och Apples dotterbolag (tillsammans ”Apple”) till: (i) Din uppdragstagare för 
marknadsföring och distribution av de Licensierade Applikationerna till Slutanvändare i de regioner som anges 
i föremål A, avsnitt 1 till detta Tillägg 2, med förbehåll för ändringar och (ii) Din kommissionär för marknadsföring 
och leverans av de Licensierade Applikationerna till Slutanvändare i de regioner som anges i Bilaga A, avsnitt 
2 i detta Tillägg 2, med förbehåll för ändringar under leveransperioden. Den senaste listan över App Store-
regioner som Du kan välja bland ska anges i App Store Connect-verktyget och kan uppdateras av Apple då 
och då. Du bekräftar härmed att Apple kommer att marknadsföra och göra de Licensierade Applikationerna 
tillgängliga för nedladdning hos Slutanvändare via en eller flera App Stores, för Dig och å Dina vägnar. I detta 
Tillägg 2 gäller följande definitioner:  
  
(a) ”Du” ska inkludera användare av App Store Connect som är auktoriserade av Dig att skicka 
in Licensierade Applikationer och tillhörande metadata å Dina vägnar och  
  
(b) ”Slutanvändare” inkluderar enskilda köpare såväl som berättigade användare som är associerade 
med deras konto via Familjedelning eller Äldre kontakter. För institutionella kunder avser ”Slutanvändare” 
den person som har tillstånd att använda den Licensierade Applikationen av den institutionella köparen, 
den institutionella administratören som ansvarar för hanteringen av installationer på delade enheter samt 
auktoriserade institutionella köpare själva, inklusive utbildningsinstitutioner som godkänts av Apple, som kan 
förvärva de Licensierade Applikationerna för användning av deras anställda, representanter och dotterbolag.  
  
(c) I detta Tillägg 2 ska begreppet ”Licensierad Applikation” omfatta innehåll, funktionalitet, tillägg, 
klistermärken eller tjänster som erbjuds i mjukvaran.  
  
1.2 I befrämjande av Apples utnämnande enligt avsnitt 1.1 i detta Tillägg 2 ger Du härmed Apple tillåtelse 
att och instruerar Apple att:  
  
(a) marknadsföra, begära och erhålla beställningar å Dina vägnar för Licensierade Applikationer från 
Slutanvändare i de regioner som Du har identifierat i App Store Connect-verktyget.  
 
(b) Tillhandahålla värdtjänster till Dig i enlighet med villkoren i avtalet, för att möjliggöra lagring av och 
Slutanvändares åtkomst till de Licensierade Applikationerna och för att möjliggöra tredje parts värd för sådana 
Licensierade Applikationer enbart som på annat sätt licensierats eller godkänts av Apple.  
 
(c) Göra kopior av, formatera och på annat sätt förbereda Licensierade Applikationer för förvärv och 
nedladdning hos Slutanvändare, inklusive att lägga till säkerhetslösningen och andra optimeringar som 
anges i avtalet. 
 
(d) tillåta eller, i fallet med gränsöverskridande tilldelningar av köp av Volyminnehåll, ordna för slutanvändare 
att få tillgång till och återåtkomst till kopior av de Licensierade Applikationerna, så att slutanvändare kan 
förvärva och elektroniskt ladda ner de Licensierade Applikationerna som utvecklats av Dig, information om 
Licensierade Applikationer och tillhörande metadata till slutanvändare via App Store. Dessutom godkänner 
du härmed distribution av Dina Licensierade Applikationer i enlighet med detta Tillägg 2 för användning av: 
(i) Flera slutanvändare när den Licensierade Applikationen köps av ett individuellt konto som är associerat 
med andra familjemedlemmar via Familjedelning, inklusive efter Ditt val enligt vad som anges i verktyget 
App Store Connect, köp gjorda före ikraftträdandet av detta Tillägg 2 (ii). Berättigade Äldre Kontakter till en 
slutanvändare att få åtkomst till Din Licensierade Applikation tillsammans med tillhörande information och 
metadata som lagras i iCloud enligt beskrivningen i https://support.apple.com/kb/HT212360 och (iii) en enskild 
institutionell kund via Volyminnehållstjänsten för användning av dess slutanvändare och/eller för installation 



v122 
25 februari 2022 

på enheter utan associerade Apple-ID:n som ägs eller kontrolleras av den institutionella kunden i enlighet 
med villkoren för volyminnehåll och programkrav. 
  
(e) Utfärda fakturor för inköpspriset som Slutanvändarna ska betala för de Licensierade Applikationerna.  
  
(f) Använda (i) skärmbilder, förhandsvisningar och/eller upp till 30 sekunders utdrag av de Licensierade 
Applikationerna, (ii) varumärken och logotyper associerade med de Licensierade Applikationerna och (iii) 
Licensierad Applikationsinformation, för marknadsföringsändamål i marknadsföringsmaterial och presentkort 
och i samband med bildskärmar, exklusive de delar av Licensierade Applikationer, varumärken eller logotyper 
eller Licensierad Applikationsinformation som Du inte har rätt att använda för reklamändamål och som Du 
skriftligen identifierar vid den tidpunkt då de Licensierade Applikationerna levereras av Dig till Apple enligt 
avsnitt 2.1 i detta Tillägg 2 och använder bilder och annat material som Du kan tillhandahålla Apple på Apples 
rimliga begäran för reklamsyften i marknadsföringsmaterial och presentkort och i samband med fordonsdisplayer. 
  
(g) annars använda Licensierade Applikationer, Licensierad Applikationsinformation och tillhörande 
metadata som kan vara rimligt nödvändiga vid marknadsföring och leverans av de Licensierade 
Applikationerna i enlighet med detta Tillägg 2. Du samtycker till att inga royalties eller annan ersättning 
betalas för de rättigheter som beskrivs ovan i avsnitt 1.2 i detta Tillägg 2 och  
  
(h) underlätta distribution av utvecklingsversioner av Dina Licensierade Applikationer (”Betatestning”) till 
Slutanvändare som Du har utsett i enlighet med avtalet, tillgänglighet och andra Programkrav som uppdateras 
då och då i App Store Connect-verktyget. För syftet med sådan Betatestning avstår Du härmed från rätten att 
ta ut inköpspris, intäkter eller annan ersättning för distribution och nedladdning av sådana utvecklingsversioner 
av Din Applikation. Du samtycker vidare till att Du förblir ansvarig för betalning av royalties eller andra 
betalningar till tredje part i samband med distribution och användning utvecklingsversioner av Dina 
Licensierade Applikationer, samt överensstämmelse med alla lagar för territorier där sådan betatestning sker. 
Av tydlighetsskäl ska Apple inte vara skyldig provision med avseende på sådan distribution.  
  
1.3 Parterna bekräftar och är överens om att deras förhållande enligt detta Tillägg 2 är och ska vara det 
som huvudman och uppdragstagare eller huvudman och kommissionär, i förekommande fall, såsom beskrivs 
i Bilaga A, avsnitt 1 och Bilaga A, avsnitt 2 respektive att Du som huvudansvarig är och är ensam ansvarig 
för alla anspråk och skulder som involverar eller relaterar till de Licensierade Applikationerna i enlighet med 
detta Tillägg 2. Parterna bekräftar och är överens om att Din utnämning av Apple som Din uppdragstagare eller 
kommissionär, i förekommande fall, enligt detta Tillägg 2 inte är exklusivt. Du intygar och garanterar härmed att 
Du äger eller kontrollerar de nödvändiga rättigheterna för att utse Apple och Apples dotterbolag till Din globala 
uppdragstagare och/eller kommissionär för leverans av Dina Licensierade Applikationer, och att fullgörandet 
av en sådan utnämning av Apple och Apples dotterbolag inte ska kränka en tredje parts rättigheter.  
  
1.4 I detta Tillägg 2 avses med ”Leveransperiod” den period som börjar på Avtalets ikraftträdandedatum 
och löper ut den sista dagen i Avtalet eller någon förnyelse därav dock förutsatt att Apples utnämning som 
Din uppdragstagare och kommissionär kommer att fortsätta gälla efter avtalets upphörande under en rimlig 
utfasningsperiod som inte överstiger trettio (30) dagar och vidare förutsatt att underavsnitt 1.2(b) (endast 
med avseende på Dina Slutanvändare), (c) och (d) i detta Tillägg 2 ska fortsätta gälla efter uppsägning eller 
upphörande av Avtalet såvida Du inte anger något annat enligt avsnitt 5.1 och 7.2 i detta Tillägg 2.  
  
2. Leverans av Licensierade Applikationer till Apple  
  
2.1 Du kommer att leverera till Apple, på Din egen bekostnad, med hjälp av App Store Connect-verktyget 
eller annan mekanism som tillhandahålls av Apple, de Licensierade Applikationerna, Licensierad 
Applikationsinformation och tillhörande metadata, i ett format och på ett sätt som föreskrivs av Apple, som 
krävs för leveransen av de Licensierade Applikationerna till Slutanvändare i enlighet med detta Tillägg 2. 
Metadata som Du levererar till Apple enligt detta Tillägg 2 ska innehålla: (i) titeln och versionsnumret för 
var och en av de Licensierade Applikationerna, (ii) de regioner Du utser där Du vill att Apple ska göra det 
möjligt för Slutanvändare att ladda ner dessa Licensierade Applikationer, (iii) eventuella meddelanden om 
upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, (iv) Din integritetspolicy, (v) Ditt Slutanvändarlicensavtal 
(”Slutanvändaravtal”), om något, i enlighet med avsnitt 4.2 i detta Tillägg 2 och (vi) ytterligare metadata som 
anges i Dokumentationen och/eller App Store Connect-verktyget som kan uppdateras då och då, inklusive 
metadata som är utformade för att förbättra sökning och upptäckt av innehåll på Apple-märkt hårdvara.  
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2.2 Du ska leverera alla Licensierad Applikationer till Apple genom mjukvaruverktyg, en säker FTP-adress 
och/eller andra leveransmetoder som anges av Apple.  
  
2.3 Du intygar härmed att alla de licensierade Applikationerna Du levererar till Apple enligt detta Tillägg 2 är 
godkända för export från USA till var och en av de regioner som anges i Bilaga A, i enlighet med kraven i alla 
tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till United States Export Administration Regulations, 15 C.F.R 
Parts 730-774. Du intygar vidare och garanterar att alla versioner av de licensierade Applikationerna Du 
levererar till Apple inte omfattas av International Traffic In Arms Regulations 22 CFR Parts 120-130 och inte 
är designade, tillverkade, modifierade eller konfigurerade för militära Slutanvändare eller slutanvändningar. 
Utan att begränsa det allmänna i detta avsnitt 2.3 intygar Du att (i) ingen av de Licensierade Applikationerna 
innehåller, använder eller stöder någon datakryptering eller kryptografiska funktioner, eller (ii) i händelse av 
att någon Licensierad Applikation innehåller, använder eller stöder sådan datakryptering eller kryptografisk 
funktionalitet, intygar Du att Du har följt United States Export Administration Regulations och är i besittning av 
och kommer på begäran att tillhandahålla Apple med PDF-kopior av exportklassificeringsavgörande (CCATS) 
utfärdat av United States Commerce Department, Bureau of Industry and Security (”BIS”) eller eventuella 
självklassificeringsrapporter som skickats till BIS och lämpliga auktoriseringar från andra regioner som 
föreskriver importtillstånd för den Licensierade Applikationen, efter behov. Du bekräftar att Apple förlitar sig 
på Din certifiering i detta avsnitt 2.3 för att göra det möjligt för Slutanvändare att komma åt och ladda ner de 
Licensierade Applikationerna enligt detta Tillägg 2. Med undantag av vad som anges i detta avsnitt 2.3 kommer 
Apple att ansvara för att kraven i exportadministrationsföreskrifterna följs när de ger Slutanvändare åtkomst 
till att ladda ner de Licensierade Applikationerna enligt detta Tillägg 2.  
  
2.4 Du är ansvarig för att fastställa och genomföra alla åldersgränser eller föräldrarådgivningsvarningar 
som krävs enligt tillämpliga myndighetsregler, betygsnämnder, tjänster eller andra organisationer (var och 
en utgör en ”Klassificeringsnämnd”) för video, tv, spel eller annat innehåll som erbjuds i Din Licensierade 
Applikation för varje ort i området. I förekommande fall ska Du också vara ansvarig för att tillhandahålla 
innehållsbegränsningsverktyg eller åldersverifieringsfunktion innan Du ger Slutanvändare åtkomst till 
vuxet eller på annat sätt reglerat innehåll i Din Licensierade Applikation.  
  
3. Leverans av de Licensierade Applikationerna till Slutanvändare  
  
3.1 Du bekräftar och samtycker till att Apple, som agerar som uppdragstagare och/eller kommissionär 
åt Dig, är värd för eller enligt avsnitt 1.2 (b) i detta Tillägg 2 kan göra det möjligt för auktoriserade tredje parter 
att vara värd för de Licensierade Applikationerna och ger åtkomst till nedladdning av dessa Licensierade 
Applikationer av Slutanvändare å Dina vägnar. Du är dock ansvarig för att vara värd för och leverera innehåll 
eller tjänster som säljs av Dig med API för köp i appar, förutom innehåll som ingår i den själva Licensierade 
Applikationen (dvs. inköp i appen låser helt enkelt upp innehållet) eller innehåll som är värd av Apple enligt 
avsnitt 3.3 i Bilaga 2 till Avtalet. Alla Licensierade Applikationer ska marknadsföras av Apple, för Dina räkning, 
till Slutanvändare till priser som anges i en prisnivå och som Du bestämmer, enligt Ditt eget gottfinnande, 
utifrån det prisschema som anges i App Store Connect-verktyget, som kan uppdateras då och då av Apple. 
Dessutom kan Du, vid Ditt val via App Store Connect, be Apple att marknadsföra de Licensierade 
Applikationerna till en rabatt på 50 % av Din fastställda prisnivå för behöriga institutionella kunder. Du kan 
ändra prisnivån för alla Licensierade Applikationer när som helst, efter eget gottfinnande, i enlighet med 
prisschemat som anges i App Store Connect-verktyget som kan uppdateras då och då. Som Din 
uppdragstagare och/eller kommissionär är Apple ensamt ansvarigt för insamlingen av alla priser som betalas 
av Slutanvändare för Licensierade Applikationer som förvärvats av dessa Slutanvändare enligt detta Tillägg 2.  
  
3.2 I händelse av att försäljning eller leverans av någon av de Licensierade Applikationerna till någon 
Slutanvändare är föremål för försäljning, användning, produkter och tjänster, moms, telekom eller annan 
liknande skatt eller avgift, enligt tillämplig lag, ansvar för insamlingen och återbetalning av denna skatt för 
försäljning av de Licensierade Applikationerna till Slutanvändare kommer att bestämmas i enlighet med Bilaga 
B till detta Tillägg 2 som uppdateras då och då via App Store Connect-webbplatsen. Du är ensamt ansvarig 
för att välja och upprätthålla korrekt inmatning av skattekategorisering för Dina Licensierade Applikationer 
via App Store Connect-webbplatsen, som kan uppdateras då och då. Sådan skattekategorisering kommer 
att tillämpas på försäljning och leverans av Dina Licensierade Applikationer. Alla justeringar som Du gör 
i skattekategoriseringen för Dina Licensierade Applikationer träder i kraft för framtida försäljning av 
Licensierade Applikationer efter att Apple har behandlat justeringen inom en rimlig tidsperiod. Justeringar 
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som Du gör i skattekategoriseringen för Dina Licensierade Applikationer kommer inte att gälla för försäljning 
av Licensierade Applikationer innan Apple har behandlat Din justering av skattekategorisering. 
  
Om skatteklassificeringen av Dina Licensierade Applikationer anses vara felaktig av någon skattemyndighet är 
Du ensam ansvarig för skattekonsekvenserna. Om Apple bedömer att det är skäligt att skattekategoriseringen 
av Dina Licensierade Applikationer är felaktig förbehåller sig Apple rätten att i förtroende kvarhålla det aktuella 
beloppet tills Du korrigerar skatteklassificeringen. Vid korrigering av skatteklassificeringen drar Apple av 
eventuella straffavgifter och räntor som härrör från felaktigheten och återbetalar eventuella återstående belopp 
som Apple har kvarhållit åt Dig, utan ränta, i enlighet med bestämmelserna i detta Tillägg 2. Du ska gottgöra 
och hålla Apple skadeslöst mot alla anspråk från skattemyndigheter för under- eller överbetalning av 
försäljning, användning, produkter och tjänster, moms, telekom eller annan skatt eller avgift samt eventuella 
påföljder och/eller räntor på dessa.  
  
3.3 För att främja parternas respektive skatteplikt kräver Apple att Du följer kraven i Bilaga C till detta Tillägg 
2 eller i App Store Connect beroende på bland annat (i) Din region där Du bor och (ii) de regioner som Du har 
angett i vilka Du vill att Apple ska erbjuda åtkomst till de Licensierade Applikationerna. I händelse av att Apple 
samlar in belopp som motsvarar inköpspriset för Dina Licensierade Applikationer innan Du har tillhandahållit 
Apple någon skattedokumentation som krävs enligt Bilaga C till detta Tillägg 2, kan Apple bestämma att inte 
återbetala dessa belopp till Dig och istället förvalta dessa belopp åt Dig tills Du har tillhandahållit Apple den 
nödvändiga skattedokumentationen. Efter mottagande av alla obligatoriska skattehandlingar från Dig kommer 
Apple att återbetala alla belopp som förvaltas åt Dig av Apple, utan ränta, enligt detta avsnitt 3.3, i enlighet 
med bestämmelserna i detta Tillägg 2.  
  
3.4 Apple kommer att ha rätt till följande uppdrag som ersättning för sina tjänster som Din uppdragstagare 
och/eller kommissionär enligt detta Tillägg 2:  
  
(a) För försäljning av Licensierade Applikationer till Slutanvändare har Apple rätt till en provision 
motsvarande trettio procent (30 %) av alla priser som varje Slutanvändare ska betala. Endast för automatisk 
förnyelse av prenumerationsköp gjorda av kunder som har samlat mer än ett års betald prenumerationstjänst 
inom en Prenumerationsgrupp (enligt nedanstående definition) och trots alla Retentions- eller Förnyelsefrister 
har Apple rätt till en provision som motsvarar femton procent (15 %) av alla priser som betalas av varje 
Slutanvändare för varje efterföljande förnyelse. Retentionsfrist avser tidsperioden mellan slutet av en kunds 
prenumeration (t.ex. på grund av avbokning eller utebliven betalning) och början på en ny prenumeration 
inom samma Prenumerationsgrupp, förutsatt att en sådan tidsperiod inte är längre än 60 dagar, med förbehåll 
för ändringar. Förnyelsefrist avser tiden när Du förlänger förnyelsedatumet för kundens prenumeration, 
utan ytterligare kostnader. I syfte att bestämma de provisioner som Apple har rätt till enligt detta avsnitt 3.4 
(a) ska priserna som betalas av Slutanvändarna vara netto efter alla skatter som tas ut, enligt avsnitt 3.2 
i detta Tillägg 2. 
 
(b) App Store-programmet för småföretag. För utvecklare som har kvalificerat sig och godkänts av Apple 
för App Store-programmet för småföretag har Apple rätt till en reducerad provision på 15 % av alla priser som 
varje Slutanvändare betalar för försäljning av Licensierade Applikationer till Slutanvändare i dessa regioner 
som listas i Bilaga B i detta Tillägg 2 som uppdateras då och då via App Store Connect-webbplatsen. Du kan 
kvalificera Dig för godkännande i App Store-programmet för småföretag med förbehåll för villkoren i avtalet, 
detta Tillägg 2 och följande:  
  
Du och Dina associerade utvecklarkonton måste ha tjänat högst 1 000 000 USD i totala intäkter 
(nettoförsäljning efter Apples provision och vissa skatter och justeringar) under de tolv (12) budgetmånaderna 
under föregående kalenderår (”kalenderår”), från och med kalenderåret, som beräknats av Apple enligt vanlig 
kommersiell praxis. 
  
Om Du vill anmäla Dig till App Store-programmet för småföretag måste Du ge Apple all begärd information 
relaterad till Dig och Dina Associerade utvecklarkonton. Om Ditt förhållande till ett Associerat utvecklarkonto 
förändras måste Du uppdatera denna information. Ett ”Associerat utvecklarkonto” är ett Apple-
utvecklarprogramkonto (i) Du äger eller kontrollerar eller (ii) som äger eller kontrollerar Ditt konto. Som till 
exempel enskild eller juridisk enhet som accepterar villkoren i avtalet och detta Tillägg 2 har Du ett Associerat 
utvecklarkonto om något av följande gäller:  
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• Du har majoritet (mer än 50 %) av företags-, individ- eller partnerskapsintressen i ägarskapet eller 
andelarna i ett annat Apple Developer Program-medlemskonto.  

• En annan medlem av Apple Developer Program har majoritet (över 50 %) av företags-, individ- eller 
partnerskapsintressen i ägarskapet eller aktierna på Ditt konto.  

• Du har den slutgiltiga beslutsbefogenheten över ett annat medlemskonto för Apple Developer Program.  
• En annan medlem i Apple Developer Program har den slutgiltiga beslutsbefogenheten över Ditt konto. 

Du och Dina Associerade utvecklarkonton måste ha god ställning som medlemmar i Apples utvecklingsprogram. 
  
När de totala intäkterna från Dig och Dina Associerade utvecklarkonton överstiger 1 000 000 USD under 
aktuellt kalenderår kommer Du att debiteras den standardprovisionsavgift som anges i avsnitt 3.4 (a) i detta 
Tillägg 2 för den återstående tiden av kalenderåret.  
  
Apple fastställer behörighet och godkänner kvalificerade utvecklare för deltagande i App Store-programmet 
för småföretag inom femton (15) dagar efter slutet av varje budgetkalendermånad.  
  
Om de totala intäkterna från Dig och Dina Associerade utvecklarkonton inte uppgår till mer än 1 000 000 USD 
under ett kommande kalenderår kan Du komma att kvalificera Dig igen för godkännande i App Store-programmet 
för småföretag nästa kalenderår. 
  
Om du deltar i överföringen av en Licensierad applikation, antingen som överlåtare eller mottagare (hädanefter 
kallad ”App Transfer Party”), kommer intäkterna som är kopplade till den Licensierade applikationen att 
inkluderas i beräkningen av totala intäkter för eventuella App Transfer Party för att avgöra om du är behörig 
för deltagande i App Store Small Business-programmet. Om Du till exempel överför en Licensierad Applikation 
från Ditt utvecklarkonto till ett annat utvecklarkonto med hjälp av App Store Connect-verktyget kommer 
intäkterna som är kopplade till den överförda Licensierade applikationen att inkluderas i beräkningen av 
din totala intäkter och i beräkningen av den totala intäkterna för utvecklarkontot till vilket du överförde den 
licensierade applikationen. Om en Licensierad applikation överförs flera gånger under ett givet kalenderår, 
kommer intäkterna som är kopplade till den licensierade applikationen att inkluderas i beräkningen av den 
totala intäkterna för varje appöverföringspart. 
 
Du och Dina Associerade utvecklarkonton kommer att diskvalificeras från App Store-programmet för 
småföretagare och sägas upp efter Apples eget gottfinnande, om Du eller Dina Associerade utvecklarkonton 
bedriver misstänkt, vilseledande, bedräglig, felaktig, olaglig eller oärlig handling eller underlåtenhet i samband 
med kvalifikation i App Store-programmet för småföretag (t.ex. lämna falsk eller felaktig information till Apple, 
skapa eller använda flera Apple Developer Program-konton för att på ett felaktigt sätt dra nytta av App Store-
programmet för småföretag). 
  
Apple kan hålla inne betalningar på grund av Dig och Dina Associerade utvecklarkonton för brott mot 
denna bestämmelse. 
  
Om inte annat anges i avsnitt 3.2 i detta Tillägg 2 har Apple rätt till de provisioner som anges i Avsnitt 3.4 härav 
utan reducering för skatter eller andra statliga avgifter, inklusive alla skatter eller andra liknande skyldigheter 
för Dig, Apple eller någon Slutanvändare i samband med leverans eller användning av de Licensierade 
Applikationerna. För försäljning av Licensierade Applikationer som utvecklats av Apple har Apple inte rätt till 
provision.  
  
3.5 Vid insamling av eventuella belopp från Slutanvändare, som priset för någon Licensierad Applikation 
som levereras till den Slutanvändaren nedan, ska Apple dra av hela beloppet för sin provision med avseende 
på den Licensierade Applikationen och eventuella skatter som tas ut av Apple enligt avsnitt 3.2 och 3.4 härifrån 
och kommer att betala till Dig eller utfärda kredit till Din fördel, i förekommande fall, återstoden av dessa priser 
i enlighet med Apples vanliga kommersiella praxis, inklusive följande: remitteringsbetalningar (i) utförs endast 
via banköverföring, (ii) är föremål för minimitrösklar för månatlig remitteringsbelopp, (iii) kräver att Du 
tillhandahåller viss överföringsrelaterad information på App Store Connect-webbplatsen och (iv) med förbehåll 
för ovanstående krav kommer att göras senast fyrtiofem (45) dagar efter slutet av den månadsperiod då 
motsvarande belopp mottogs av Apple från Slutanvändaren. Senast fyrtiofem (45) dagar efter slutet av varje 
månadsperiod kommer Apple att tillhandahålla en försäljningsrapport på App Store Connect-webbplatsen 
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i tillräcklig detalj för att Du ska kunna identifiera de Licensierade Applikationer som sålts under den 
månadsperioden samt det totala belopp som ska överföras till Dig av Apple. Du bekräftar och godkänner 
härmed att Apple har rätt till en provision i enlighet med detta avsnitt 3.5 vid leverans av någon Licensierad 
Applikation till någon Slutanvändare, även om Apple inte kan samla in priset för den Licensierade 
Applikationen från den Slutanvändaren. I händelse av att inköpspriset som Apple mottagit från någon 
Slutanvändare för någon Licensierad Applikation är i en annan valuta än den överföringsvaluta som 
överenskommits mellan Apple och Dig ska köpeskillingen för den Licensierade Applikationen konverteras till 
remitteringsvalutan och det belopp som Apple ska överlämna till Dig ska fastställas i enlighet med en växelkurs 
som är fastställd för leveransperioden, vilket återspeglas i verktyget App Store Connect som kan uppdateras 
då och då enligt avsnitt 3.1 i detta Tillägg 2. Apple kan tillhandahålla ett tillvägagångssätt i App Store Connect 
för att göra det möjligt för Dig att ange en primär valuta för det bankkonto som Du har angett för att ta emot 
överföringar (”Utsedd valuta”). Apple kan få Apples bank att konvertera alla överföringar i någon annan 
överföringsvaluta än den utsedda valutan till den utsedda valutan innan överföring till Dig. Du samtycker 
till att eventuella valutakursdifferenser eller avgifter som debiteras av Apples bank kan dras av från sådana 
överföringar. Du är fortfarande ansvarig för eventuella avgifter (t.ex. banköverföringsavgifter) som debiteras 
av Din bank eller eventuella mellanhänder mellan Din bank och Apples bank.  
  
3.6 I händelse av att något pris som en Slutanvändare betalar för någon av de Licensierade applikationerna 
är föremål för (i) källskatt eller liknande skatt eller (ii) försäljnings-, användnings-, produkt- och tjänsteskatt, 
moms eller annan skatt eller avgift som inte tas ut av Apple enligt avsnitt 3.2 eller (iii) någon annan skatt eller 
annan statlig avgift av vilken natur som helst, hela beloppet för den skatten eller avgiften ska vara enbart för 
Ditt konto och ska inte minska den provision som Apple har rätt till enligt detta Tillägg 2.  
  
3.7 I händelse av att någon överföring från Apple till Dig är föremål för källskatt eller liknande skatt ska hela 
beloppet för källskatten eller liknande skatt vara enbart för Ditt konto och kommer inte att minska den provision 
som Apple har rätt till på den transaktionen. Om Apple med rimlighet tror att sådan skatt ska betalas drar Apple 
av hela beloppet för sådan källskatt eller liknande skatt från bruttobeloppet som Du är skyldig och kommer 
att betala hela beloppet som undanhållits till de behöriga skattemyndigheterna. Apple kommer att tillämpa en 
reducerad källskattesats, i förekommande fall, enligt tillämpligt inkomstskattavtal endast om Du förser Apple 
med den Dokumentation som krävs enligt inkomstskatteavtalet eller som är tillfredsställande för Apple på annat 
sätt, tillräckligt för att fastställa Din rätt till förmån för den reducerade källskattesatsen. På Din skriftliga begäran 
till Apple i god tid, med hjälp av medel som rimligen har angetts av Apple, kommer Apple att använda 
kommersiellt praktiska ansträngningar för att rapportera beloppet för Apples betalning av källskatt eller liknande 
skatt till de behöriga skattemyndigheterna å Dina vägnar till Dig. Du kommer att gottgöra och hålla Apple 
skadeslöst mot alla anspråk från behörig skattemyndighet för eventuell underbetalning av sådana källskatter 
eller liknande skatter och eventuella straffavgifter och/eller räntor på detta, inklusive, men inte begränsat till, 
underbetalningar som kan hänföras till ett felaktigt krav eller representation av Dig angående Ditt anspråk 
till eller Din diskvalificering för, förmånen av en reducerad källskatt.  
  
3.8 Du kan erbjuda automatisk förnyelse av prenumerationer i utvalda territorier med API:n för köp av appar 
i enlighet med villkoren i detta Tillägg 2, förutsatt att:  
  
(a) Funktionen för automatisk förnyelse måste ske veckovis, månadsvis, varannan månad, var tredje månad 
eller halvårsvis till priser som Du väljer i App Store Connect-verktyget. Du kan erbjuda flera varaktigheter och 
servicenivåer för Din prenumeration och kommer att ha möjligheten att associera och rangordna dessa 
prenumerationsartiklar inom prenumerationsgrupper så att kunderna enkelt kan uppgradera, nedgradera och 
välja bland prenumerationsgruppens alternativ. Du förstår och samtycker till att när en abonnent uppgraderar 
eller väljer bland alternativ (med undantag för korsningar med olika varaktighet) kommer en sådan servicenivå 
att börja omedelbart och Dina intäkter kommer att justeras i enlighet därmed, och när en abonnent nedgraderar 
kommer den nya tjänsten att börja i slutet av den nuvarande prenumerationsperioden.  
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(b) Du visar tydligt följande information för användarna om Din prenumeration för automatisk förnyelse:  
  

• Titel på prenumerationen för automatisk förnyelse, som kan vara samma som produktens 
namn i appen  

• Prenumerationens längd  
• Pris på prenumeration och pris per enhet, om så är lämpligt  
  
Länkar till Din integritetspolicy och användarvillkor måste vara tillgängliga inom Din 
Licensierade Applikation.  

  
(c) Du måste fullfölja erbjudandet som marknadsförs under hela prenumerationsperioden, inklusive 
eventuell faktureringsperiod som Du godkänner, och i händelse av att Du bryter mot detta avsnitt 3.8 (c) 
i Tillägg 2, godkänner Du härmed och instruerar Apple att återbetala till Slutanvändaren hela beloppet, 
eller någon del därav enligt Apples eget gottfinnande, av det pris som Slutanvändaren betalar för 
prenumerationen. Faktureringsfrist avser den period under vilken utvecklare samtycker till att erbjuda betald 
tjänst kostnadsfritt till användare som inte återhämtar sig från ett faktureringsfel. Om Apple återbetalar 
ett sådant pris till en Slutanvändare ska Du ersätta eller bevilja Apple en kredit för ett belopp som är lika 
med priset för prenumerationen. Du bekräftar att Apple kan utöva sina rättigheter enligt avsnitt 7.3 i detta 
Tillägg 2 för upprepade överträdelser av denna bestämmelse.  
  
3.9 När Du gör prisändringar på en befintlig prenumerationsartikel kan Du välja att behålla aktuell 
prissättning för Dina befintliga kunder genom att ange Din avsikt i App Store Connect-verktyget. När Du 
ökar prissättningen för befintliga prenumeranter i regioner som kräver Slutanvändarsamtycke kommer de att 
uppmanas att granska och godkänna det nya priset, annars inaktiveras funktionen för automatisk förnyelse.  
  
3.10 I den utsträckning Du marknadsför och erbjuder försäljning av automatisk förnyelse av prenumerationer 
inom eller utanför Din Licensierade Applikation måste Du göra det i enlighet med alla juridiska och lagstadgade krav.  
  
3.11 Prenumerationstjänster som köpts inom Licensierade Applikationer måste använda köp i appen. 
  
Förutom att använda API för köp i app kan en Licensierad Applikation läsa eller spela upp innehåll (tidskrifter, 
tidningar, böcker, ljud, musik, video) som erbjuds utanför den Licensierade Applikationen (såsom exempelvis 
genom Din webbplats) förutsatt att Du inte länkar till eller marknadsför externa erbjudanden för sådant innehåll 
inom den Licensierade Applikationen. Du ansvarar för autentiseringstillgång till innehåll som införskaffas 
utanför den Licensierade Applikationen.  
  
3.12 Om Din Licensierade Applikation är periodiskt innehållsbaserad (t.ex. tidskrifter och tidningar) kan 
Apple förse Dig med namnet, e-postadressen och postnumret som är kopplat till en Slutanvändares konto 
när de köper en automatisk förnyelse av prenumerationen via API för köp i app, förutsatt att sådan användare 
samtycker till tillhandahållandet av data till Dig och vidare förutsatt att Du endast får använda sådan information 
för att marknadsföra Dina egna produkter och göra det i strikt överensstämmelse med Din offentligt publicerade 
sekretesspolicy som det måste finnas en kopia av som kan ses enkelt och har getts samtycke till i Din 
Licensierade Applikation. Du kan erbjuda ett kostnadsfritt incitament att förlänga prenumerationen om 
användaren går med på att skicka denna information.  
  
3.13 Du kan använda Koder till prenumerationserbjudanden för att marknadsföra Dina automatiskt 
förnyande prenumerationer i utvalda territorier som omfattas av villkoren i Avtalet, detta Tillägg 2 och följande:  
  
(a) Kod till prenumerationserbjudande: en kod som Apple tillhandahåller Dig enligt dessa villkor som gör 
det möjligt för en Slutanvändare, till vilken Du erbjuder en eller flera Koder till prenumerationserbjudanden, 
att ladda ner eller komma åt Din Licensierade Applikation. 
  
(b) På begäran av Dig via App Store Connect-verktyget ska Apple leverera Koderna till prenumerationserbjudanden 
elektroniskt till Dig. Koder till prenumerationserbjudanden kommer att bli aktiva för användning av Slutanvändare vid 
leverans till Dig. 
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Du får inte distribuera Koder till prenumerationserbjudanden som inte längre är aktiva för Slutanvändare inom 
något territorium där Du inte får sälja eller distribuera Din Licensierade Applikation. 
  
Du får inte exportera någon Kod till prenumerationserbjudanden för användning utanför territorierna och inte 
heller att Du har rätt eller möjlighet att göra det. 
  
Risk för förlust och överlåtelse av äganderätten för Koder för prenumerationserbjudanden övergår till Dig 
vid leverans till Dig. 
  
Du ska följa alla tillämpliga lagar i de territorier där Du distribuerar Koder till prenumerationserbjudanden. 
  
(c) Apple ansvarar inte för att utveckla eller producera något annat material i förhållande till Koder till 
prenumerationserbjudanden än själva koderna till prenumerationserbjudandena. 
  
Du får inte sälja Koder till prenumerationserbjudanden eller acceptera någon form av betalning, i natura eller 
annan ersättning i samband med distributionen av Koderna till prenumerationserbjudandena och Du ska 
förbjuda tredje part att göra det. 
  
Under den period då en Kod till prenumerationserbjudande ger en Slutanvändare tillgång till en prenumeration 
i Din Licensierade Applikation kostnadsfritt, avstår Du härmed från rätten att samla in royalties, intäkter eller 
ersättning för sådan åtkomst, oavsett om någon ersättning annars skulle vara betalas enligt Avtalet, detta 
Tillägg 2 och Tillägg 1 därtill, om tillämpligt. Parterna bekräftar att, mellan Apple och Dig, parternas respektive 
ansvar för betalning av royalty eller andra liknande betalningar till tredje part med avseende på Slutanvändare 
som får åtkomst till prenumerationer i Din Licensierade Applikation via Koderna till prenumerationserbjudandena 
ska anges i Avtalet och detta Tillägg 2.  
  
Du är ensamt ansvarig för Din användning av Koder till prenumerationserbjudanden inklusive all användning av 
andra medlemmar i Ditt App Store Connect-team och för förlust eller ansvar gentemot Dig eller Apple därifrån. 
  
Om Din Licensierade Applikation av någon anledning tas bort från App Store godkänner Du att upphöra med 
distributionen av alla Koder till prenumerationserbjudanden och att Apple kan inaktivera sådana Koder till 
prenumerationserbjudanden. 
  
Du samtycker till att Apple har rätt att inaktivera Koderna till prenumerationserbjudandena, även om de redan 
levererats till Slutanvändare, om Du bryter mot någon av villkoren i avtalet eller detta Tillägg 2. 
 
(d) Du måste inkludera följande villkor för Slutanvändarens Kod till prenumerationserbjudande i alla 
instrument som används för att distribuera Koderna till prenumerationserbjudandena till Slutanvändare 
(t.ex. certifikat, kort, e-post, kuponger, inlägg online): (i) Kodens förfallodatum eller så länge lagret räcker, 
(ii) territoriet där Koden kan lösas ut, (iii) Apple-ID krävs, med förbehåll för förhandsgodkännande av licens- 
och användningsvillkor, (iv) koderna är inte avsedda för återförsäljning och har inget kontantvärde, 
(v) fullständiga villkor gäller: se https://www.apple.com/legal/internet-services/itunes/, och (vi) erbjudande 
och innehåll tillhandahålls av Dig.  
  
3.14 Om tillgängligt kan Du erbjuda flera Licensierade Applikationer som erbjuds av Dig i en enda samling 
(”Bundle”) till Slutanvändare till en prisnivå som Du anger enligt App Store Connect-verktyget som kan 
uppdateras då och då. Dessutom berättigar och instruerar Du härmed Apple att göra det möjligt för användare 
som har köpt några men inte alla Licensierade Applikationer i ett Paket att få tillgång till och ladda ner de 
återstående artiklarna i Paketet (”Complete My Bundle” eller ”CMB”) till CMB-priset. Du kommer att få intäkter 
för CMB-priset vilket motsvarar det paketpris som Du har ställt in minus summan av detaljhandelspriserna som 
betalats av användaren för tidigare köpta Licensierade Applikationer. I händelse av att CMB-priset är lägre än 
nivå 1 och högre än noll under de prisnivåer som anges i App Store Connect-verktyget godkänner du och 
instruerar Apple att sätta CMB-priset för den användaren på nivå 1. I händelse av att CMB-priset är lägre än 
noll godkänner Du och instruerar härmed Apple att tillhandahålla de återstående Licensierade Applikationerna 
i paketet till Slutanvändaren utan kostnad. Varje CMB-transaktion återspeglas i Din redovisning enligt följande: 
(i) en ny försäljning av hela Paketet till det pris som betalats för paketet, identifierat som en CMB-försäljning 
och (ii) en avkastning (dvs. en negativ transaktion) för varje berättigad och köpt Licensierad Applikation som 
ingår i Paketet i det belopp som tidigare betalats för den Licensierade Applikationen, var och en identifierad 
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som en CMB-avkastning. Paket som erbjuds på nivå 0 måste erbjuda en automatisk förnyelse av 
prenumerationstjänst enligt avsnitt 3.8 i detta Tillägg 2 i varje Licensierad Applikation som ingår i paketet och 
användare som köper en sådan prenumerationstjänst från en app i Paketet måste kunna komma åt den 
prenumerationstjänster i var och en av de andra Licensierade Applikationerna i paketet utan extra kostnad.  
  
4. Ägarskap och Slutanvändarlicenser  
  
4.1 Parterna bekräftar och är överens om att Apple inte ska förvärva något ägarintresse i eller till någon 
av de Licensierade Applikationerna eller Licensierad Applikationsinformation och titel, risk för förlust, ansvar 
för och kontroll över de Licensierade Applikationerna ska alltid förbli med Dig. Apple får inte använda någon 
av de Licensierade Applikationerna eller Licensierad Applikationsinformation för något ändamål eller på något 
sätt, utöver vad som särskilt anges i Avtalet eller detta Tillägg 2.  
  
4.2 Du får leverera Ditt eget Slutanvändaravtal för alla Licensierade Applikationer till Apple när Du levererar 
den Licensierade Applikationen till Apple, i enlighet med avsnitt 2.1 i detta Tillägg 2 förutsatt att Ditt 
Slutanvändaravtal måste innehålla och inte får strida mot de minimivillkor som anges i Bilaga D till detta Tillägg 
2 och måste följa alla tillämpliga lagar i alla regioner där Du vill att Apple ska göra det möjligt för Slutanvändare 
att ladda ned den Licensierade Applikationen. Apple ska göra det möjligt för varje Slutanvändare att granska 
Ditt Slutanvändaravtal (i förekommande fall) vid den tidpunkt då Apple levererar den Licensierade Applikationen 
till den Slutanvändaren. Apple ska meddela varje Slutanvändare att Slutanvändarens användning av den 
Licensierade Applikationen är föremål för villkoren i Ditt Slutanvändaravtal (om någon). I händelse av att Du 
inte tillhandahåller Ditt eget Slutanvändaravtal för någon Licensierad Applikation till Apple bekräftar Du och 
godkänner att varje Slutanvändares användning av den Licensierade Applikationen ska omfattas av Apples 
Standardslutanvändaravtal (som är en del av App Store-användarvillkoren).  
  
4.3 Du bekräftar härmed att Slutanvändaravtalet för var och en av de Licensierade Applikationerna enbart 
är mellan Dig och Slutanvändaren och överensstämmer med tillämplig lag. Apple ansvarar inte för och har 
inget ansvar över huvud taget enligt något Slutanvändaravtal eller något brott av Dig eller någon Slutanvändare 
av någon av villkoren i ett Slutanvändaravtal.  
  
5. Innehållsbegränsningar och mjukvaruklassificering  
  
5.1 Du intygar och garanterar att: (a) Du har rätt att ingå detta avtal, att reproducera och distribuera var 
och en av de Licensierade Applikationerna och att ge Apple tillstånd att tillåta Slutanvändare att ladda ner och 
använda var och en av de Licensierade Applikationerna genom en eller flera App Stores. (b) Ingen av de 
Licensierade Applikationerna, eller Apples eller Slutanvändarnas tillåtna användningar av dessa Licensierade 
Applikationer, överträder eller bryter mot patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemlighet eller annan 
immateriell egendom eller avtalsenliga rättigheter för någon annan person, företag eller annan enhet och att 
Du inte skickar de Licensierade Applikationerna till Apple på uppdrag av en eller flera tredje parter. (c) Var och 
en av de Licensierade Applikationerna är auktoriserade för distribution, försäljning och användning i, export till 
och import till vart och ett av de länder som Du har angett enligt avsnitt 2.1 i denna Tillägg 2, i enlighet med 
lagar och förordningar i dessa länder och alla tillämpliga export-/importbestämmelser. (d) Ingen av de 
Licensierade Applikationerna innehåller något obscent, stötande eller annat material som är förbjudet eller 
begränsat enligt lagar eller förordningar i något av de länder som Du har angett enligt avsnitt 2.1 i detta Tillägg 
2. (e) All information Du gav med App Store Connect-verktyget, inklusive all information som rör Licensierade 
Applikationer, är korrekt och att om någon sådan information upphör att vara korrekt kommer Du att uppdatera 
den omedelbart så att den är korrekt med App Store Connect verktyg och (f) om en tvist uppstår om innehållet 
i Dina licensierade Applikationer eller användning av Din immateriella egendom i App Store, godkänner Du att 
tillåta Apple att dela Din kontaktinformation med den part som lämnar in en sådan tvist och att följa Apples 
apptvistprocess på en icke-exklusiv basis och utan att någon part avstår från sina lagliga rättigheter.  
  
5.2 Du ska använda mjukvarans klassificeringsverktyg som anges i App Store Connect för att tillhandahålla 
information om var och en av de Licensierade Applikationer som Du levererar för marknadsföring och 
uppfyllande av Apple via App Store enligt detta Tillägg 2 för att tilldela varje sådan licensierad Applikation 
ett betyg. För att tillskriva varje individuell Licensierad Applikation en klassifikation ska Du göra Ditt bästa 
för att tillhandahålla korrekt och fullständig information om innehållet i Din Licensierade Applikation med 
mjukvaruklassificeringsverktyget. Du bekräftar och samtycker till att Apple förlitar sig på: (i) Din goda tro och 
omsorg i att korrekt och fullständigt tillhandahålla efterfrågad information för varje Licensierad Applikation och 



v122 
25 februari 2022 

(ii) ersättningar och garantier i avsnitt 5.1, genom att göra den Licensierade Applikationen tillgänglig för 
nedladdning hos Slutanvändare i var och en av de regioner som Du har angett nedan. Dessutom bemyndigar 
Du Apple att korrigera klassificeringen för alla Dina Licensierade Applikationer som har fått en felaktig 
klassificering och Du godkänner alla sådana korrigerade betyg.  
  
5.3 I händelse av att någon region som Du har angett nedan kräver godkännande eller betygsättning 
av någon Licensierad Applikation av någon myndighet eller branschtillsynsmyndighet som ett villkor för 
distribution, försäljning och/eller användning av den Licensierade Applikationen, bekräftar och godkänner 
Du att Apple kan välja att inte göra den Licensierade Applikationen tillgänglig för nedladdning hos 
Slutanvändare i den regionen från någon App Store.  
  
5.4 Licensierade Applikationer som riktar sig till barn eller på annat sätt kan vända sig till barn och som 
pressar barn att göra inköp (inklusive men inte begränsat till fraser som ”köp nu” eller ”uppgradera nu”) eller 
övertala andra att göra inköp för dem bör inte göras tillgängliga i något territorium som har ansett att sådan 
marknadsföringsmetod är olaglig. Du godkänner uttryckligen och samtycker till att ta det fulla ansvaret för 
att Dina Licensierade Applikationer uppfyller tillämpliga lagar enligt avsnitt 5.1 (c) i detta Tillägg 2, inklusive 
utan begränsning av konsumentskydd, marknadsföring och spellagar. För mer information om rättsliga krav 
i regioner i Europeiska unionen, se http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm.  
  
6. Ansvar och skyldigheter  
  
6.1 Apple har inget ansvar för installation och/eller användning av någon av de Licensierade Applikationerna 
av någon Slutanvändare. Du är ensamt ansvarig för alla produktgarantier, Slutanvändarassistans och 
produktsupport med avseende på var och en av de Licensierade Applikationerna.  
  
6.2 Du är ensamt ansvarig för, och Apple har inget ansvar eller skyldigheter alls vad gäller, alla anspråk, 
stämningar, skulder, förluster, skador, kostnader och utgifter som uppstår från eller hänförliga till de Licensierade 
Applikationerna och/eller användningen av dessa Licensierade Applikationer av alla Slutanvändare, inklusive 
men inte begränsat till: (i) anspråk gällande garantibrott, oavsett om det anges i Slutanvändaravtalet eller 
fastställts enligt tillämplig lag, (ii) produktansvarsanspråk och (iii) hävdande att någon av de Licensierade 
Applikationerna och/eller Slutanvändarens innehav eller användning av dessa Licensierade Applikationer 
bryter mot tredje parts upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.  
  
6.3 I händelse av att Apple får ett meddelande eller krav från någon Slutanvändare där: (i) Slutanvändaren 
vill säga upp sin licens för någon av de Licensierade Applikationerna inom nittio (90) dagar från den dag då 
nedladdningen av den Licensierade Applikationen av Slutanvändaren eller slutet av den prenumerationsperiod 
för automatisk förnyelse som erbjuds till avsnitt 3.8, om en sådan period är mindre än nittio (90) dagar eller 
(ii) en Licensierad Applikation uppfyller inte Dina specifikationer eller Din produktgaranti eller kraven i någon 
tillämplig lag kan Apple återbetala till Slutanvändaren hela det pris som Slutanvändaren betalat för den 
Licensierade Applikationen. Om Apple återbetalar ett sådant pris till en Slutanvändare ska Du ersätta eller 
bevilja Apple en kredit för ett belopp som motsvarar priset för den Licensierade Applikationen. Om Apple får 
ett meddelande eller krav från en betalningsleverantör om att en Slutanvändare har erhållit återbetalning för 
en Licensierad Applikation ska Du ersätta eller bevilja Apple en kredit för ett belopp som är lika med priset 
för den Licensierade Applikationen. 
  
7. Upphörande  
  
7.1 Detta Tillägg 2 och alla Apples skyldigheter som beskrivs i detta ska sägas upp när Avtalet löper 
ut eller sägs upp. Oaktat någon sådan uppsägning har Apple rätt att/till: (i) alla provisioner på alla kopior 
av de Licensierade Applikationerna som laddats ner av Slutanvändare före datumet för uppsägning (inklusive 
utfasningsperioden som anges i avsnitt 1.4 häri) och (ii) återbetalning från Dig av återbetalningar som Apple 
betalat till Slutanvändare, antingen före eller efter uppsägningsdagen, i enlighet med avsnitt 6.3 i detta 
Tillägg 2. När avtalet upphör kan Apple hålla tillbaka alla betalningar som Du betalar för Dig under en period 
som Apple anser vara rimlig för att beräkna och kompensera eventuella återbetalningar för Slutanvändare. 
Om Apple när som helst fastställer eller misstänker att du eller någon utvecklare som du är ansluten till har 
engagerat sig i, eller uppmuntrat eller deltagit med andra utvecklare att engagera sig i någon misstänkt, 
vilseledande, bedräglig, felaktig, olaglig eller oärlig handling eller underlåtenhet, Apple kan hålla inne 
betalningar till dig eller sådana andra utvecklare. 
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7.2 Om Du inte längre har laglig rätt att distribuera de Licensierade Applikationerna eller att ge Apple 
tillstånd att ge åtkomst till dessa Licensierade Applikationer för Slutanvändare, i enlighet med detta Tillägg 2 
ska Du omedelbart meddela Apple och dra tillbaka de Licensierade Applikationer från App Store med 
hjälp av verktygen som tillhandahålls på App Store Connect-webbplatsen förutsatt dock att ett sådant 
tillbakadragande av Dig enligt detta avsnitt 7.2 inte ska befria Dig från Dina skyldigheter gentemot Apple 
enligt detta Tillägg 2 eller något ansvar gentemot Apple och/eller någon Slutanvändare med avseende 
på de Licensierade Applikationerna.  
  
7.3 Apple förbehåller sig rätten att när som helst upphöra med marknadsföring, erbjudande och tillåtelse 
av nedladdning hos Slutanvändare av de Licensierade Applikationerna, med eller utan anledning, genom att 
meddela Dig om uppsägning. Utan att begränsa det allmänna i detta avsnitt 7.3 bekräftar Du att Apple kan 
upphöra med marknadsföringen och möjliggörandet av nedladdning hos Slutanvändare av vissa eller alla de 
Licensierade Applikationerna eller vidta andra interimistiska åtgärder efter Apples eget gottfinnande, om Apple 
rimligen tror att: (i) De Licensierade Applikationerna får inte exporteras till en eller flera av de regioner som 
anges i Bilaga A, i enlighet med exportadministrationsföreskrifterna eller andra föreskrifter, (ii) de Licensierade 
Applikationerna och/eller alla Slutanvändares innehavande och/eller användning av dessa gör intrång i eller 
bryter mot tredje parts patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter, 
(iii) distribution, försäljning och/eller användning av de Licensierade Applikationerna bryter mot tillämpliga lagar 
i någon av regionerna du uppgav i Avsnitt 2.1 i detta Tillägg 2, (iv) Du har brutit mot avtalsvillkoren, detta 
Tillägg 2, eller annan dokumentation, bland annat men inte begränsat till App Stores riktlinjer för granskning; 
(v) Dina Licensierade Applikationer bryter mot Avsnitt 5.4 i detta Tillägg 2, bland annat men inte begränsat till 
påstådda överträdelser som upptäcks av myndigheter eller om (vi) Du eller någon som representerar Dig eller 
Ditt företag underkastas sanktioner i någon av regionerna Apple verkar. Apples val beträffande att upphöra 
med marknadsföringen och tillåta nedladdning av Licensierade Applikationer, enligt detta avsnitt 7.3, ska inte 
befria Dig från Dina skyldigheter enligt detta Tillägg 2.  
  
7.4 Du kan när som helst, och av vilken anledning som helst, dra tillbaka någon eller alla av de Licensierade 
Applikationerna från App Store genom att använda verktygen som tillhandahålls på App Store Connect-
webbplatsen, förutom att Du, med avseende på Dina Slutanvändare, härmed auktoriserar och instruerar 
Apple att uppfylla avsnitten 1.2 (b), (c) och (d) i detta Tillägg 2, som kommer fortsätta gälla efter uppsägning 
eller upphörande av Avtalet såvida Du inte anger något annat enligt avsnitt 5.1 och 7.2 i detta Tillägg 2.  
  
8. Juridiska konsekvenser  
  
Förhållandet mellan Dig och Apple som fastställs i detta Tillägg 2 kan ha viktiga juridiska och/eller 
skattemässiga konsekvenser för Dig. Du bekräftar och samtycker till att det är Ditt ansvar att rådgöra 
med Dina egna juridiska och skatterådgivare med avseende på Dina juridiska och skattemässiga 
skyldigheter nedan.  
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Genom att klicka för att godkänna detta Tillägg 3, som Apple härmed erbjuder Dig, samtycker Du till Apple 
att ändra Apple Developer Program License Agreement som för närvarande gäller mellan Dig och Apple 
(”Avtalet”) för att lägga till detta Tillägg 3 därtill (ersätter befintligt Tillägg 3). Om inte annat anges häri ska 
alla begrepp skrivna med versaler ha de betydelser som anges i Avtalet.  
  
Tillägg 3  
  
1. Utnämning av uppdragstagare och kommissionär  
  
1.1 Du utnämner härmed Apple och Apples dotterbolag (tillsammans ”Apple”) till: (i) Din uppdragstagare för 
marknadsföring, försäljning och leverans av Anpassade Applikationer via Distribution av Anpassade appar till 
Kunder med Distribution av Anpassade appar och tillämpliga Slutanvändare i de regioner som anges i Bilaga 
A, avsnitt 1 till detta Tillägg 3, med förbehåll för ändringar och (ii) Din kommissionär för marknadsföring, 
försäljning och leverans av Anpassade Applikationer till Kunder med Distribution av Anpassade appar och 
tillämpliga Slutanvändare i de regioner som anges i Bilaga A, avsnitt 2 till detta Tillägg 3, med förbehåll 
för ändringar under leveransperioden. Den senaste listan över App Store-regioner som Du kan välja med 
avseende på Dina Anpassade Applikationer ska anges i App Store Connect-verktyget och kan uppdateras 
av Apple då och då. Du bekräftar härmed att Apple kommer att marknadsföra och göra de Anpassade 
Applikationerna tillgängliga för köp av Kunder med Distribution av Anpassade appar via Webbplatsen för 
Distribution av Anpassade appar och nedladdningsbara av Slutanvändare eller, enbart i samband med 
viss Apple-licensierad mjukvara, av Kunder med Distribution av Anpassade appar som använder ett enda 
Apple-ID för distribution till flera Slutanvändare, för Dig och för Dina räkning. 
  
I detta Tillägg 3:  
  
”Innehållskoder” avser alfanumeriska innehållskoder som genereras av Apple och distribueras till 
Distributionskunder för anpassade appar som kan lösas in av en Slutanvändare för nedladdning av en 
licensierad kopia av den Anpassade Applikationen.  
  
”Anpassad Applikation” inkluderar också ytterligare tillåtna funktioner, innehåll eller tjänster som säljs av Dig 
från en Anpassad Applikation med hjälp av API för köp i appar.  
  
”Slutanvändare” omfattar individen eller Äldre Kontakter som är auktoriserade att använda den Anpassade 
Applikationen av den institutionella köparen, den institutionella administratören som ansvarar för hanteringen 
av installationer på delade enheter samt auktoriserade institutionella köpare själva, inklusive 
utbildningsinstitutioner som godkänts av Apple, som kan förvärva Anpassade Applikationer för användning 
av deras anställda, representanter och dotterbolag.  
  
”Licensierad Applikation” ska inkludera allt innehåll, funktionalitet, tillägg, klistermärken eller tjänster som 
erbjuds i mjukvaran.  
  
”Licensierad Applikationsinformation” inkluderar Licensierad Applikationsinformation som är associerad med 
en Anpassad Applikation.  
  
”Volyminnehållstjänst” avser ett Apple-program som erbjuder möjligheten att få Anpassade Applikationer och 
göra köp av Licensierade Applikationer i bulk i enlighet med villkoren och Programkraven för volyminnehåll. 
  
”Anpassad appdistributionskund” eller ”Distributionskunder för anpassade appar” avser en tredje part som 
är registrerad i Apples Volyminnehållstjänst och/eller Distribution av Anpassade appar.  
  
”Du” ska inkludera App Store Connect-användare som är auktoriserade av Dig att skicka Licensierade 
Applikationer och tillhörande metadata å Dina vägnar.  
  
1.2 I befrämjande av Apples utnämnande enligt avsnitt 1.1 i detta Tillägg 3 ger Du härmed Apple tillåtelse 
att och instruerar Apple att:  
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(a) marknadsföra, begära eller erhålla beställningar å Dina vägar för Anpassade Applikationer från Kunder 
som distribuerar Anpassade Applikationer som Du har identifierat och Slutanvändare i regionerna som 
identifierats i App Store Connect-verktyget;  
  
(b) tillhandahålla värdtjänster till Dig för att möjliggöra lagring av och Slutanvändares åtkomst till de 
Anpassade Applikationerna och, enbart i samband med viss Apple-licensierad mjukvara, ge tredje part tillstånd 
att vara värd för sådana Anpassade Applikationer;  
  
(c) göra kopior av, formatera och på annat sätt förbereda Anpassade Applikationer för förvärv och 
nedladdning hos Slutanvändare, inklusive att lägga till säkerhetslösningen och andra optimeringar som anges 
i avtalet;  
  
(d) Tillåta eller, i fallet med gränsöverskridande tilldelningar av köp av Volyminnehåll, ordna för 
slutanvändare att få tillgång till och återåtkomst till kopior av de Anpassade Applikationerna, så att 
slutanvändare kan förvärva och elektroniskt ladda ner de Anpassade Applikationerna som utvecklats av Dig, 
information om Licensierade Applikationer och tillhörande metadata till slutanvändare via distributionssidan för 
anpassad app. Dessutom godkänner du härmed distribution av Dina Anpassade Applikationer i enlighet med 
detta Tillägg 3 för användning av: (i) Flera slutanvändare när den Anpassade Applikationen köps av en enda 
institutionell kund via Volyminnehållstjänsten för användning av dess slutanvändare och/eller för installation 
på enheter utan associerade Apple-ID:n som ägs eller kontrolleras av den institutionella kunden i enlighet 
med villkoren för Volyminnehåll och programkraven och (ii) Berättigade Äldre Kontakter till en slutanvändare 
för att få åtkomst till Din Anpassade Applikation tillsammans med tillhörande information och metadata lagrade 
i iCloud enligt beskrivningen i https://support.apple.com/sv-se/HT212360.  
  
(e) Utfärda fakturor för inköpspriset som betalas av distributionskunder för anpassade appar för de 
anpassade applikationerna.  
  
(f) Avända (i) skärmbilder och/eller upp till 30 sekunders utdrag av de Anpassade applikationerna, 
(ii) varumärken och logotyper som är kopplade till de Anpassade applikationerna och (iii) Licensierad 
applikationsinformation för marknadsföringsändamål i marknadsföringsmaterial och i samband med 
fordonsskärmar, exklusive de delar av Anpassade applikationer, varumärken eller logotyper eller Anpassad 
applikationsinformation som Du inte har rätt att använda för reklamändamål och som Du identifierar skriftligen 
när de Anpassade applikationerna levereras av Dig till Apple under avsnitt 2.1 i detta Tillägg 3 och använda 
bilder och annat material som Du kan tillhandahålla Apple, på Apples rimliga begäran, för reklamändamål 
i marknadsföringsmaterial och i samband med fordonsskärmar och  
  
(g) använd annars Anpassade Applikationer, Licensierad Applikationsinformation och tillhörande metadata 
som rimligen kan vara nödvändiga vid marknadsföring och leverans av Anpassade Applikationer i enlighet med 
detta Tillägg 3. Du samtycker till att inga royalties eller annan ersättning betalas för de rättigheter som beskrivs 
ovan i avsnitt 1.2 i detta Tillägg 3.  
  
1.3 Parterna bekräftar och är överens om att deras förhållande enligt detta Tillägg 3 är och ska vara det 
som är huvudmannen och uppdragstagare eller huvudmannen och kommissionären, i förekommande fall, 
vilket beskrivs i Bilaga A, avsnitt 1 och Bilaga A, avsnitt 2 respektive att Du som huvudansvarig är och är 
ensam ansvarig för alla anspråk och skulder som rör eller relaterar till de Anpassade Applikationerna enligt 
detta Tillägg 3. Parterna bekräftar och är överens om att Din utnämning av Apple som Din uppdragstagare eller 
kommissionär, i förekommande fall, enligt detta Tillägg 3 inte är exklusivt. Du intygar och garanterar härmed att 
Du äger eller kontrollerar de nödvändiga rättigheterna för att utse Apple och Apple-dotterbolag till Din globala 
uppdragstagare och/eller kommissionär för leverans av Dina Anpassade Applikationer, och att fullgörandet 
av sådan utnämning av Apple och Apple-dotterbolag ska inte kränka eller kränka tredje parts rättigheter.  
  
1.4 I denna Tillägg 3 avses med ”leveransperiod” den period som börjar på ikraftträdandedatumet för 
avtalet och som löper ut den sista dagen av avtalet eller någon förnyelse av detta dock förutsatt att Apples 
utnämning som Din uppdragstagare eller kommissionär ska överleva avtalets upphörande under en rimlig 
avvecklingsperiod som inte överstiger trettio (30) dagar efter det att den slutliga utestående innehållskoden 
för Dina Anpassade Applikationer har lösts in och vidare förutsatt att, enbart med avseende på Dina 
Slutanvändare, underavsnitt 1.2(b), (c) och (d) i detta Tillägg 3 ska fortsätta gälla efter uppsägning eller 
upphörande av Avtalet såvida Du inte anger något annat enligt avsnitt 5.1 och 7.2 i detta Tillägg 3.  
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2. Leverans av Anpassade Applikationer till Apple  
  
2.1 Du kommer att leverera till Apple, på egen bekostnad, med hjälp av App Store Connect-verktyget, 
Anpassade Applikationer, Licensierad Applikationsinformation och tillhörande metadata, i ett format och på ett 
sätt som föreskrivs av Apple, som krävs för leverans av Anpassade Applikationer till Slutanvändare i enlighet 
med detta Tillägg 3 och kommer att identifiera detta material som en Anpassad Applikation via App Store 
Connect-webbplatsen. Metadata som Du levererar till Apple enligt detta Tillägg 3 ska innehålla: (i) titeln och 
versionsnumret för varje Anpassad Applikation, (ii) de Kunder med Distribution av Anpassade appar som 
Du utser till auktoriserade köpare av den Anpassade Applikationen och vars Slutanvändare får använda 
innehållskoderna, (iii) eventuella meddelanden om upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter, (iv) Din 
integritetspolicy (v) Ditt licensavtal för Slutanvändare (”Slutanvändaravtal”), om något, i enlighet med avsnitt 4.2 
i detta Tillägg 3 och (vi) alla ytterligare metadata som anges i Dokumentationen och/eller App Store Connect-
verktyget som kan uppdateras då och då, inklusive metadata som är utformade för att förbättra sökning och 
upptäckt av innehåll på Apple-märkt hårdvara.  
  
2.2 Alla Anpassade Applikationer kommer att levereras av Dig till Apple med mjukvaruverktyg, en säker 
FTP-webbplatsadress och/eller andra leveransmetoder som föreskrivs av Apple.  
  
2.3 Du intygar härmed att alla de Anpassade Applikationerna Du levererar till Apple enligt detta Tillägg 3 
är godkända för export från USA till var och en av de regioner som är listade i Bilaga A, i enlighet med kraven 
i alla tillämpliga lagar, inklusive men inte begränsat till United States Export Administration Regulations, 
15 C.F.R Parts 730-774. Du intygar vidare och garanterar att alla versioner av de anpassade applikationerna 
du levererar till Apple inte omfattas av International Traffic In Arms Regulations 22 CFR Parts 120-130 och 
inte är designade, tillverkade, modifierade eller konfigurerade för militära slutanvändare eller slutanvändningar. 
Utan att begränsa det allmänna i detta avsnitt 2.3 intygar Du att (i) ingen av de Anpassade Applikationerna 
innehåller, använder eller stöder datakryptering eller kryptografiska funktioner eller (ii) om någon Anpassad 
Applikation innehåller, använder eller stöder sådan datakryptering eller kryptografisk funktionalitet, kommer 
Du på begäran att tillhandahålla Apple med PDF-kopior av exportklassificeringsavgörande (CCATS) utfärdat 
av United States Commerce Department, Bureau of Industry and Security (”BIS”) eller eventuella 
självklassificeringsrapporter som skickats till BIS och lämpliga auktoriseringar från andra regioner som 
föreskriver importtillstånd för den Anpassade Applikationen, efter behov. Du bekräftar att Apple förlitar sig på 
Din certifiering i detta avsnitt 2.3 när det gäller att göra det möjligt för Slutanvändare att komma åt och ladda 
ner de Anpassade Applikationerna enligt detta Tillägg 3. Med undantag av vad som anges i detta avsnitt 2.3, 
kommer Apple att ansvara för att kraven i exportadministrationsföreskrifterna följs för att Slutanvändare ska 
kunna komma åt och ladda ner de Anpassade Applikationerna enligt detta Tillägg 3.  
  
2.4 Du är ansvarig för att fastställa och genomföra alla åldersgränser eller föräldrarådgivningsvarningar 
som krävs enligt tillämpliga myndighetsregler, betygsnämnder, tjänster eller andra organisationer (var och 
en utgör en ”Klassificeringsnämnd”) för video, tv, spel eller annat innehåll som erbjuds i Din Anpassade 
Applikation för varje ort i området. I tillämpliga fall ska Du också vara ansvarig för att tillhandahålla 
innehållsbegränsningsverktyg eller åldersverifieringsfunktion innan Du ger Slutanvändare åtkomst till vuxet 
eller på annat sätt reglerat innehåll i Din Anpassade Applikation.  
  
3. Leverans av Anpassade Applikationer till Slutanvändare  
  
3.1 Du bekräftar och samtycker till att Apple, som agerar som uppdragstagare och/eller kommissionär 
för Dig, är värd för de Anpassade Applikationerna, tillhandahåller Distributionskunder innehållskoder för 
anpassade appar och ger åtkomst till nedladdning av de Anpassade Applikationerna för Slutanvändare, å Dina 
vägnar. Du är dock ansvarig för att vara värd för och leverera innehåll eller tjänster som säljs av Dig med hjälp 
av API för köp i appar, förutom innehåll som ingår i själva den Anpassade Applikationen (dvs. köp i app låser 
helt enkelt upp innehållet) eller innehåll som är värd av Apple enligt avsnitt 3.3 i Programavtalet. Alla 
Anpassade Applikationer ska marknadsföras av Apple, på Dina vägnar, till Slutanvändare/Distributionskunder 
för anpassade appar till priser som anges i en prisnivå och som Du, efter eget gottfinnande, har angett utifrån 
det prisschema som anges i App Store Connect-verktyget, som kan uppdateras då och då av Apple. Du kan 
ändra prisnivån för alla Anpassade Applikationer när som helst, efter eget gottfinnande, i enlighet med 
prisschemat som anges i App Store Connect-verktyget. Som Din uppdragstagare och/eller kommissionär är 
Apple ensam ansvarig för insamlingen av alla priser som betalas av Distributionskunder för anpassade appar 
för Anpassade Applikationer som förvärvats av Slutanvändare enligt detta Tillägg 3.  
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3.2 I händelse av att försäljning eller leverans av någon av de Anpassade Applikationerna till någon 
Slutanvändare omfattas av försäljning, användning, produkter och tjänster, moms, telekom eller andra liknande 
skatter eller avgifter, enligt tillämplig lag, ansvar för insamlingen och återbetalning av den skatten för försäljning 
av Anpassade Applikationer till Slutanvändare kommer att bestämmas i enlighet med Bilaga B till detta Tillägg 
3 som uppdateras då och då via App Store Connect-webbplatsen. Du är ensamt ansvarig för att välja och 
upprätthålla korrekt inmatning av skattekategorisering för Dina Anpassade Applikationer via App Store 
Connect-webbplatsen, som kan uppdateras då och då. Sådan skattekategorisering kommer att tillämpas på 
försäljning och leverans av Dina Anpassade Applikationer. Alla justeringar som Du gör i skattekategoriseringen 
för Dina Anpassade Applikationer träder i kraft för framtida försäljning av Anpassade Applikationer efter att 
Apple har behandlat justeringen inom en rimlig tidsperiod. Justeringar som Du gör i skattekategoriseringen 
för Dina Anpassade Applikationer kommer inte att gälla för försäljning av Anpassade Applikationer innan 
Apple har behandlat Din justering av skattekategorisering. 
  
Om skatteklassificeringen av Dina Anpassade Applikationer anses vara felaktig av någon skattemyndighet är 
Du ensam ansvarig för skattekonsekvenserna. Om Apple bedömer att det är skäligt att skattekategoriseringen 
av Dina Anpassade Applikationer är felaktig förbehåller sig Apple rätten att i förtroende kvarhålla det aktuella 
beloppet tills Du korrigerar skatteklassificeringen. Vid korrigering av skatteklassificeringen drar Apple av 
eventuella straffavgifter och räntor som härrör från felaktigheten och återbetalar eventuella återstående belopp 
som Apple har kvarhållit åt Dig, utan ränta, i enlighet med bestämmelserna i detta Tillägg 3. Du ska gottgöra 
och hålla Apple skadeslöst mot alla anspråk från skattemyndigheter för under- eller överbetalning av 
försäljning, användning, produkter och tjänster, moms, telekom eller annan skatt eller avgift samt eventuella 
påföljder och/eller räntor på dessa.  
  
3.3 För att främja parternas respektive skyldigheter för skatteöverensstämmelse kräver Apple att Du 
följer kraven som anges i Bilaga C till detta Tillägg 3 eller i App Store Connect beroende på bland annat (i) 
Din hemregion och (ii) de regioner som Du har angett i vilka Du vill att Apple ger åtkomst till försäljning av och 
tillgång till de Anpassade Applikationerna. I händelse av att Apple samlar in belopp som motsvarar inköpspriset 
för någon av Dina Anpassade Applikationer innan Du har tillhandahållit Apple någon skattedokumentation 
som krävs enligt Bilaga C till detta Tillägg 3, kommer Apple inte att återbetala dessa belopp till Dig utan 
kommer att förvalta beloppen åt Dig till Du har tillhandahållit Apple den nödvändiga skattedokumentationen. 
Efter mottagande av alla obligatoriska skattehandlingar från Dig kommer Apple att återbetala alla belopp som 
förvaltas åt Dig av Apple, utan ränta, enligt detta avsnitt 3.3, i enlighet med bestämmelserna i detta Tillägg 3.  
  
3.4 Apple kommer att ha rätt till följande uppdrag som ersättning för sina tjänster som Din uppdragstagare 
och/eller kommissionär enligt detta Tillägg 3:  
  
För försäljning av anpassade applikationer till anpassade appdistributionskunder har Apple rätt till en provision 
som motsvarar trettio procent (30 %) av alla priser som betalas av varje kund för kundanpassad 
appdistribution. Endast för automatisk förnyelse av prenumerationsköp gjorda av kunder som har samlat mer 
än ett års betald prenumerationstjänst inom en Prenumerationsgrupp (enligt nedanstående definition) och 
trots alla Retentions- eller Förnyelsefrister har Apple rätt till en provision som motsvarar femton procent (15 %) 
av alla priser som betalas av varje Slutanvändare för varje efterföljande förnyelse. Retentionsfrist avser 
tidsperioden mellan slutet av en kunds prenumeration (t.ex. på grund av avbokning eller utebliven betalning) 
och början på en ny prenumeration inom samma Prenumerationsgrupp, förutsatt att en sådan tidsperiod inte 
är längre än 60 dagar, med förbehåll för ändringar. Förnyelsefrist avser tiden när Du förlänger 
förnyelsedatumet för kundens prenumeration, utan ytterligare kostnader. För att fastställa de provisioner 
som Apple har rätt till enligt detta avsnitt 3.4 ska priserna som betalas av Anpassade appdistributionskunder 
vara netto efter alla skatter som tas ut, enligt avsnitt 3.2 i detta Tillägg 3.  
  
Om inte annat föreskrivs i avsnitt 3.2 i detta Tillägg 3 har Apple rätt till de provisioner som anges i Avsnitt 3.4 
härav utan nedsättning för skatter eller andra statliga avgifter, inklusive alla skatter eller andra, liknande 
skyldigheter för Dig, Apple eller någon Anpassad appdistributionskund avseende leverans eller användning 
av de Anpassade Applikationerna. För försäljning av Licensierade Applikationer och/eller Anpassade 
Applikationer som utvecklats av Apple har Apple inte rätt till provision.  
  
3.5 Vid insamling av alla belopp från någon Anpassad appdistributionskund som priset för alla Anpassade 
Applikationer som levereras till den Anpassade appdistributionskundens utsedda Slutanvändare nedan ska 
Apple dra av hela beloppet för sin provision med avseende på den Anpassade Applikationen och alla skatter 
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som tas ut av Apple enligt avsnitt 3.2 och 3.4 och som ska betalas till Dig eller utfärda en kredit till Din fördel, 
i förekommande fall, återstoden av dessa priser i enlighet med Apples vanliga kommersiella praxis, inklusive 
följande: remitteringsbetalningar (i) görs endast via banköverföring, (ii) är föremål för minimitrösklar för månatlig 
remitteringsbelopp, (iii) kräver att Du tillhandahåller viss överföringsrelaterad information på App Store 
Connect-webbplatsen och (iv) med förbehåll för ovanstående krav kommer att göras senast fyrtiofem (45) 
dagar efter utgången av den månadsperiod då motsvarande belopp mottogs av Apple från Slutanvändaren. 
Senast fyrtiofem (45) dagar efter slutet av varje månadsperiod kommer Apple att tillhandahålla en 
försäljningsrapport i App Store Connect i tillräcklig detalj för att Du ska kunna identifiera de Anpassade 
Applikationer som sålts under den månadsperioden och det totala belopp som Apple ska överföra till Dig. 
Du godkänner och bekräftar härmed att Apple har rätt till en provision i enlighet med detta avsnitt 3.5 för 
leverans av innehållskoder till någon Anpassad appdistributionskund, även om Apple inte kan samla in priset 
för den Anpassade Applikationen från den Anpassade appdistributionskunden. I händelse av att inköpspriset 
som Apple mottagit från någon Anpassad appdistributionskund för någon Anpassad Applikation är i en annan 
valuta än den överföringsvaluta som Apple och Dig har överenskommet, ska köpeskillingen för den Anpassade 
Applikationen konverteras till remitteringsvalutan och det belopp som ska överlämnas av Apple till Dig ska 
bestämmas i enlighet med en växelkurs som är fastställd för leveransperioden, vilket återspeglas i verktyget 
App Store Connect vilket kan uppdateras då och då enligt avsnitt 3.1 i detta Tillägg 3. Apple kan tillhandahålla 
ett tillvägagångssätt i App Store Connect för att göra det möjligt för Dig att ange en primär valuta för det 
bankkonto som Du har angett för att ta emot överföringar (”Utsedd valuta”). Apple kan få Apples bank att 
konvertera alla överföringar i någon annan överföringsvaluta än den utsedda valutan till den utsedda valutan 
innan överföring till Dig. Du samtycker till att eventuella valutakursdifferenser eller avgifter som debiteras 
av Apples bank kan dras av från sådana överföringar. Du är fortfarande ansvarig för eventuella avgifter 
(t.ex. banköverföringsavgifter) som debiteras av Din bank eller eventuella mellanhänder mellan Din bank 
och Apples bank.  
  
3.6  I händelse av att Apples provision eller något pris som betalas av någon Anpassad appdistributionskund 
för någon av de Anpassade Applikationerna är föremål för (i) någon källskatt eller liknande skatt, (ii) någon 
försäljning, användning, produkter och tjänster, moms, telekom eller annan skatt eller avgift som inte tas ut 
av Apple enligt avsnitt 3.2 häri eller (iii) någon annan skatt eller annan statlig avgift av vilken sort som helst, 
ska hela skatten eller avgiften enbart vara för Ditt konto och ska inte reducera den provision som Apple har 
rätt till enligt detta Tillägg 3.  
  
3.7  I händelse av att någon överföring från Apple till Dig är föremål för källskatt eller liknande skatt ska hela 
beloppet för källskatten eller liknande skatt vara enbart för Ditt konto och kommer inte att minska den provision 
som Apple har rätt till på den transaktionen. Om Apple med rimlighet tror att sådan skatt ska betalas drar Apple 
av hela beloppet för sådan källskatt eller liknande skatt från bruttobeloppet som Du är skyldig och kommer 
att betala hela beloppet som undanhållits till de behöriga skattemyndigheterna. Apple kommer att tillämpa en 
reducerad källskattesats, i förekommande fall, enligt tillämpligt inkomstskattavtal endast om Du förser Apple 
med den Dokumentation som krävs enligt inkomstskatteavtalet eller som är tillfredsställande för Apple på annat 
sätt, tillräckligt för att fastställa Din rätt till förmån för den reducerade källskattesatsen. På Din skriftliga begäran 
till Apple i god tid, med hjälp av medel som rimligen har angetts av Apple, kommer Apple att använda 
kommersiellt praktiska ansträngningar för att rapportera beloppet för Apples betalning av källskatt eller liknande 
skatt till de behöriga skattemyndigheterna å Dina vägnar till Dig. Du kommer att gottgöra och hålla Apple 
skadeslöst mot alla anspråk från behörig skattemyndighet för eventuell underbetalning av sådana källskatter 
eller liknande skatter och eventuella straffavgifter och/eller räntor på detta, inklusive, men inte begränsat till, 
underbetalningar som kan hänföras till ett felaktigt krav eller representation av Dig angående Ditt anspråk till 
eller Din diskvalificering för, förmånen av en reducerad källskatt.  
  
3.8  Du kan erbjuda automatisk förnyelse av prenumerationer i utvalda territorier med API:n för köp av appar 
i enlighet med villkoren i detta Tillägg 3, förutsatt att:  
  
(a) Funktionen för automatisk förnyelse måste ske veckovis, månadsvis, varannan månad, var tredje månad 
eller halvårsvis till priser som Du väljer i App Store Connect-verktyget. Du kan dock erbjuda mer än ett alternativ.  
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(b) Du visar tydligt följande information för användarna om Din prenumeration för automatisk förnyelse:  
  

• Titel på prenumerationen för automatisk förnyelse, som kan vara samma som produktens 
namn i appen  

• Prenumerationens längd  
• Pris på prenumeration och pris per enhet, om så är lämpligt  
  
Länkar till Din integritetspolicy och användarvillkor måste vara tillgängliga inom Din Licensierade 
Applikation eller Anpassade Applikation.  

  
(c) Du måste fullfölja erbjudandet som marknadsförs under hela prenumerationsperioden, inklusive alla 
faktureringsperioder som du godkänner, och i händelse av att du bryter mot detta avsnitt 3.8 (c) i Schema 3, 
bemyndigar du härmed och instruerar Apple att återbetala till slutanvändaren hela beloppet, eller någon 
del därav enligt Apples eget gottfinnande, av det pris som slutanvändaren betalat för den prenumerationen. 
Faktureringsfrist avser den period under vilken utvecklare samtycker till att erbjuda betald tjänst kostnadsfritt 
till användare som inte återhämtar sig från ett faktureringsfel. Om Apple återbetalar ett sådant pris till en 
Slutanvändare ska Du ersätta eller bevilja Apple en kredit för ett belopp som är lika med priset för 
prenumerationen. Du bekräftar att Apple kan utöva sina rättigheter enligt avsnitt 7.3 i detta Tillägg 3 för 
upprepade överträdelser av denna bestämmelse.  
  
3.9 När Du gör prisändringar på en befintlig prenumerationsartikel kan Du välja att behålla aktuell 
prissättning för Dina befintliga kunder genom att ange Din avsikt i App Store Connect-verktyget. När Du ökar 
prissättningen för befintliga prenumeranter i regioner som kräver Slutanvändarsamtycke kommer de att 
uppmanas att granska och godkänna det nya priset, annars inaktiveras funktionen för automatisk förnyelse.  
  
3.10 I den utsträckning Du marknadsför och erbjuder försäljning av automatisk förnyelse av prenumerationer 
inom eller utanför Din Anpassade Applikation måste Du göra det i enlighet med alla juridiska och lagstadgade 
krav.  
  
3.11 Prenumerationstjänster som köps inom Anpassade Applikationer måste använda köp i app som 
debiteras Slutkundens iTunes-konto, inte kontot för den Anpassade appdistributionskunden. 
  
Förutom att använda API för köp i appar kan en Anpassad Applikation läsa eller spela upp innehåll (tidskrifter, 
tidningar, böcker, ljud, musik, video) som erbjuds utanför den Anpassade Applikationen (som exempelvis 
genom Din webbplats) förutsatt att Du inte länkar till eller marknadsför externa erbjudanden för sådant innehåll 
inom den Anpassade Applikationen. Du är ansvarig för autentiseringsåtkomst till innehåll som förvärvats 
utanför den Anpassade Applikationen.  
  
3.12 Om Din Anpassade Applikation är periodiskt innehållsbaserad (t.ex. tidskrifter och tidningar) kan Apple 
förse Dig med namnet, e-postadressen och postnumret som är kopplat till en Slutanvändares konto när de 
köper en prenumeration för automatisk förnyelse via API för köp i appar, förutsatt att sådan användare 
samtycker till tillhandahållandet av data till Dig, och vidare förutsatt att Du endast får använda sådan 
information för att marknadsföra Dina egna produkter och i övrigt i strikt överensstämmelse med Din offentligt 
publicerade sekretesspolicy som det måste finns en kopia av som man enkelt kan läsa igenom och godkänna 
i Din Anpassade Applikation. Du kan erbjuda ett kostnadsfritt incitament att förlänga prenumerationen om 
användaren går med på att skicka denna information. 
  
4. Ägarskap och Slutanvändarlicenser  
  
4.1 Parterna bekräftar och är överens om att Apple inte ska förvärva någon ägarandel i eller till någon av 
de Anpassade Applikationerna eller Licensierad Applikationsinformation och titel, risk för förlust, ansvar för 
och kontroll över de Anpassade Applikationerna ska alltid förbli med Dig. Apple får inte använda någon av 
de Anpassade Applikationerna eller Licensierad Applikationsinformation för något ändamål eller på något sätt, 
förutom vad som anges i detta Tillägg 3.  
  
4.2 Du får leverera till Apple Ditt eget Slutanvändaravtal för alla Anpassade Applikationer när Du levererar 
den Anpassade Applikationen till Apple, i enlighet med avsnitt 2.1 i detta Tillägg 3 förutsatt att Ditt 
Slutanvändaravtal måste innehålla och inte strida mot de minimivillkor som anges i bilaga D till detta Tillägg 3 
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och måste följa alla tillämpliga lagar i USA. Apple ska ge varje Slutanvändare till vilken Apple ger åtkomst till 
sådana Anpassade Applikationer att granska Ditt Slutanvändaravtal (om någon) när Apple levererar den 
Anpassade Applikationen till den Slutanvändaren, och Apple ska informera varje Slutanvändare om att 
Slutanvändarens användning av den Anpassade Applikationen omfattas av villkoren i Ditt Slutanvändaravtal 
(om något). I händelse av att Du inte tillhandahåller Ditt eget Slutanvändaravtal för någon Anpassad Applikation 
till Apple, godkänner Du och bekräftar att varje Slutanvändares användning av den Anpassade Applikationen 
ska omfattas av Apples Standardslutanvändaravtal (som är en del av App Store-användarvillkoren).  
  
4.3 Du bekräftar härmed att Slutanvändaravtalet för var och en av de Anpassade Applikationerna enbart 
är mellan Dig och Slutanvändaren och överensstämmer med tillämplig lag och Apple är inte ansvarig för och 
kommer inte att ha något som helst ansvar under något Slutanvändaravtal eller någon överträdelse av Dig 
eller någon Slutanvändare av någon av villkoren i något Slutanvändaravtal.  
  
5. Innehållsbegränsningar och mjukvaruklassificering  
  
5.1 Du intygar och garanterar att: (a) Du har rätt att ingå detta avtal, att reproducera och distribuera var 
och en av de Anpassade Applikationerna och att ge Apple tillstånd att tillåta Slutanvändare att ladda ner och 
använda var och en av de Anpassade Applikationerna genom webbsidan för distribuering av Anpassade 
Applikationer (b) Ingen av de Anpassade Applikationerna, eller Apples eller Slutanvändarnas tillåtna 
användningar av dessa Anpassade Applikationer, överträder eller bryter mot patent, upphovsrätt, varumärke, 
affärshemlighet eller annan immateriell egendom eller avtalsenliga rättigheter för någon annan person, företag 
eller annan enhet och att Du inte skickar de Anpassade Applikationerna till Apple på uppdrag av en eller flera 
tredje parter. (c) Var och en av de Anpassade Applikationerna är auktoriserade för distribution, försäljning och 
användning i, export till och import till vart och ett av de regioner Du har angett enligt avsnitt 2.1 i denna Tillägg 
2, i enlighet med lagar och förordningar i dessa regioner och alla tillämpliga export-/importbestämmelser. 
(d) Ingen av de Licensierade Applikationerna innehåller något obscent, stötande eller annat material som är 
förbjudet eller begränsat enligt lagar eller förordningar i någon av de regioner som Du har angett enligt avsnitt 
2.1 i detta Tillägg 2. (e) All information Du gav med App Store Connect-verktyget, inklusive all information som 
rör Anpassade Applikationer, är korrekt och att om någon sådan information upphör att vara korrekt kommer 
Du att uppdatera den omedelbart så att den är korrekt med App Store Connect-verktyget och (f) om en tvist 
uppstår om innehållet i Dina Anpassade Applikationer eller användning av Din immateriella egendom på 
webbsidan för distribuering av Anpassade Appar, godkänner Du att tillåta Apple att dela Din kontaktinformation 
med den part som lämnar in en sådan tvist och att följa Apples apptvistprocess på en icke-exklusiv basis och 
utan att någon part avstår från sina lagliga rättigheter.  
  
5.2 Du ska använda mjukvarans klassificeringsverktyg som anges i App Store Connect för att tillhandahålla 
information om var och en av de Anpassade Applikationer som Du har levererat för marknadsföring och 
uppfyllande av Apple via distributionssidan för anpassad app enligt detta Tillägg 3 för att tilldela varje sådan 
Anpassad applikation ett betyg. För att tilldela var och en av de Anpassade Applikationerna en klassificering 
ska Du göra Ditt bästa för att tillhandahålla korrekt och fullständig information om innehållet i den Anpassade 
Applikationen med mjukvarans betygsverktyg. Du bekräftar och samtycker till att Apple förlitar sig på: (i) Din 
goda tro och omsorg att korrekt och fullständigt tillhandahålla efterfrågad information för varje Anpassad 
Applikation och (ii) Dina representationer och garantier i avsnitt 5.1 av detta, när Du gör den Anpassade 
Applikationen tillgänglig för nedladdning hos Slutanvändare i var och en av de regioner Du har angett nedan. 
Dessutom bemyndigar Du Apple att korrigera betyget för alla Dina Anpassade Applikationer som har tilldelats 
felaktigt betyg och Du godkänner alla sådana korrigerade betyg.  
  
5.3 Om någon region som Du har angett nedan kräver godkännande av eller betygsättning av någon 
Anpassad Applikation av någon myndighet eller branschtillsynsmyndighet som ett villkor för distribution, 
försäljning och/eller användning av den Anpassade Applikationen godkänner Du och bekräftar att Apple kan 
välja att inte göra den Anpassade Applikationen tillgänglig för köp av Kunder med Distribution av Anpassade 
appar och/eller nedladdning hos Slutanvändare i den regionen från distributionssidan för anpassad app.  
  
5.4 Anpassade Applikationer som riktar sig till barn eller på annat sätt kan vända sig till barn och som 
pressar barn att göra inköp (inklusive men inte begränsat till fraser som ”köp nu” eller ”uppgradera nu”) eller 
övertala andra att göra inköp för dem bör inte göras tillgängliga i områden där sådana marknadsföringsmetoder 
är olagliga. Du accepterar och håller uttryckligen med om att ta fullt ansvar för Dina Anpassade Applikationers 
efterlevnad av tillämpliga lagar enligt avsnitt 5.1 (c) i detta Tillägg 3, inklusive utan begränsning 
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konsumentskydd, marknadsföring och spellagar. För mer information om rättsliga krav i regioner i Europeiska 
unionen, se http://ec.europa.eu/justice/consumer-marketing/unfairtrade/index_en.htm.  
  
6. Ansvar och skyldigheter  
  
6.1 Apple har inget ansvar för installation och/eller användning av någon av de Anpassade Applikationerna 
av någon Slutanvändare. Du är ensam ansvarig för alla produktgarantier, Slutanvändarhjälp och 
produktsupport med avseende på varje Anpassad Applikation.  
  
6.2 Du är ensam ansvarig för, och Apple har inget som helst ansvar eller skyldighet vad gäller alla anspråk, 
stämningar, skulder, förluster, skador eller kostnader som härrör från eller hänförliga till Anpassade 
Applikationer och/eller användningen av dessa Anpassade Applikationer av alla Slutanvändare, inklusive men 
inte begränsat till: (i) anspråk om garantibrott, oavsett om det anges i Slutanvändaravtalet eller fastställts enligt 
tillämplig lag, (ii) produktansvarsanspråk och (iii) anspråk att någon av de Anpassade Applikationerna och/eller 
Slutanvändarens innehav eller användning av dessa Anpassade Applikationer bryter mot tredje parts 
upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter.  
  
6.3 I händelse av att Apple får ett meddelande eller krav från någon Slutanvändare där: (i) Slutanvändaren 
vill avbryta sin licens till någon av de Anpassade Applikationerna inom nittio (90) dagar efter det att den 
Slutanvändaren laddat ner den Anpassade Applikationen eller slutet på den prenumerationsperiod för 
automatisk förnyelse som erbjuds enligt till avsnitt 3.8 om en sådan period är mindre än nittio (90) dagar 
eller (ii) en Anpassad Applikation inte överensstämmer med Dina specifikationer eller Din produktgaranti 
eller kraven i någon tillämplig lag, kan Apple återbetala hela beloppet som betalats av den Anpassade 
appdistributionskunden och/eller Slutanvändaren till den Anpassade appdistributionskunden eller 
Slutanvändaren för den Anpassade Applikationen. Om Apple återbetalar ett sådant pris till en Slutanvändare 
ska Du ersätta eller bevilja Apple en kredit för ett belopp som motsvarar priset för den Anpassade 
Applikationen. Om Apple får ett meddelande eller krav från en betalningsleverantör om att en Slutanvändare 
har erhållit återbetalning för en Anpassad Applikation ska Du ersätta eller bevilja Apple en kredit för ett belopp 
som är lika med priset för den Anpassade Applikationen. 
  
7. Upphörande  
  
7.1  Detta Tillägg 3 och alla Apples skyldigheter som beskrivs i detta ska sägas upp när Avtalet löper ut eller 
sägs upp. Oaktat någon sådan uppsägning har Apple rätt att/till: (i) alla provisioner på alla innehållskoder som 
kan lösas in för kopior av de Anpassade Applikationer som tillhandahålls Kunder med Distribution av 
Anpassade appar före datumet för uppsägning (inklusive avvecklingsperioden som anges i avsnitt 1.4 här) och 
(ii) återbetalning från Dig av återbetalningar som betalats av Apple till Kunder med Distribution av Anpassade 
appar och/eller Slutanvändare, antingen före eller efter datumet för uppsägningen, i enlighet med avsnitt 6.3 
i detta Tillägg 3. När avtalet upphör kan Apple innehålla alla betalningar som du betalar för dig under en period 
som Apple anser vara rimlig för att beräkna och kompensera återbetalningar för kundanpassad appdistribution 
och / eller slutanvändare. Om Apple när som helst fastställer eller misstänker att du eller någon utvecklare som 
du är ansluten till har engagerat sig i, eller uppmuntrat eller deltagit med andra utvecklare att engagera sig 
i någon misstänkt, vilseledande, bedräglig, felaktig, olaglig eller oärlig handling eller underlåtenhet, Apple kan 
hålla inne betalningar till dig eller sådana andra utvecklare. 
  
7.2  I händelse av att Du inte längre har laglig rätt att distribuera de Anpassade Applikationerna eller 
bemyndiga Apple att ge åtkomst till dessa Anpassade Applikationer för Slutanvändare i enlighet med detta 
Tillägg 3 ska Du omedelbart meddela Apple och dra tillbaka dessa Anpassade Applikationer från Webbplatsen 
för Distribution av Anpassade appar med hjälp av verktygen som tillhandahålls i App Store Connect-verktyget 
förutsatt dock att sådant tillbakadragande som genomförs av Dig enligt detta avsnitt 7.2 inte ska befria Dig från 
Dina skyldigheter gentemot Apple enligt detta Tillägg 3 eller något ansvar gentemot Apple och/eller 
Slutanvändare med avseende på dessa Anpassade Applikationer.  
  
7.3  Apple förbehåller sig rätten att upphöra med marknadsföring, erbjudande och tillåtelse av köp utförda 
av Kunder med Distribution av Anpassade appar och nedladdning hos Slutanvändare av de Anpassade 
Applikationerna när som helst, med eller utan anledning, genom att meddela Dig om uppsägning. Utan att 
begränsa det allmänna i detta avsnitt 7.3 bekräftar Du att Apple kan upphöra med marknadsföringen och 
möjliggöra nedladdning hos Slutanvändare av vissa eller alla Anpassade Applikationer om Apple rimligen tror 
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att: (i) De Anpassade Applikationerna får inte exporteras till en eller flera av de regioner som anges i Bilaga A, 
i enlighet med exportadministrationsföreskrifterna eller andra föreskrifter, (ii) de Anpassade Applikationerna 
och/eller alla Slutanvändares innehavande och/eller användning av dessa gör intrång i eller bryter mot tredje 
parts patent, upphovsrätt, varumärke, affärshemligheter eller andra immateriella rättigheter, (iii) distribution, 
försäljning och/eller användning av de Anpassade Applikationerna bryter mot tillämpliga lagar i någon av 
regionerna du uppgav i Avsnitt 2.1 i detta Tillägg 3, (iv) Du har brutit mot avtalsvillkoren, detta Tillägg 3, eller 
annan dokumentation, bland annat men inte begränsat till App Stores riktlinjer för granskning; (v) Dina 
Anpassade Applikationer bryter mot Avsnitt 5.4 i detta Tillägg 3, bland annat men inte begränsat till påstådda 
överträdelser som upptäcks av myndigheter eller om (vi) Du eller någon som representerar Dig eller Ditt företag 
underkastas sanktioner i någon av regionerna Apple verkar. Ett val av Apple för att avbryta marknadsföringen 
och sluta erbjuda nedladdning av Anpassade Applikationer, i enlighet med detta avsnitt 7.3, ska inte befria Dig 
från Dina skyldigheter enligt detta Tillägg 3.  
  
7.4  Du kan när som helst och av någon anledning dra tillbaka alla eller alla Anpassade Applikationer 
från distributionssidan för anpassad app genom att använda verktygen på App Store Connect-webbplatsen, 
förutom att du, med avseende på dina slutanvändare, härmed bemyndigar och instruerar Apple att uppfylla 
alla utestående begäranden om inlösen av innehållskod från slutanvändare och att uppfylla avsnitt 1.2 (b), 
(c) och (d) i detta schema 3, som kommer att överleva uppsägning eller upphörande av Avtalet såvida du 
inte anger annat enligt avsnitt 5.1 och 7.2 i detta Tillägg 3.  
  
8. Juridiska konsekvenser  
  
Förhållandet mellan Dig och Apple som fastställs i detta Tillägg 3 kan ha viktiga juridiska och/eller 
skattemässiga konsekvenser för Dig. Du bekräftar och samtycker till att det är Ditt ansvar att rådgöra 
med Dina egna juridiska och skatterådgivare med avseende på Dina juridiska och skattemässiga 
skyldigheter nedan. 


