ALLMÄNNA VILLKOR
Digitala tjänster - Abonnemang

Installatörsföretagen tillhandahåller elektroniska tjänster via Internet. Tjänsterna säljs i abonnemangsform och ger
Abonnenten nyttjanderätt till specificerade tjänster som gäller för obegränsat antal anställda på ett företag.

Avtalstid
Abonnemanget löper årsvis och förlängs automatiskt med 12 månader i taget vid utebliven uppsägning.
Uppsägning skall ske skriftligen senast 3 månader före förlängningsdatum.

Abonnemangsavgift
Abonnemangsavgiften faktureras efter slutet avtal och enligt Installatörsföretagens gällande prislista. Alla
priser är exklusive moms. Återbetalning av avgift sker ej under löpande abonnemangsperiod.

Betalningsvillkor
Betalningsvillkor är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta enligt räntelagen (1975:635) utgår från fakturans
förfallodatum på oreglerat belopp till dess full betalning sker.

Leverans
Leverans av tjänsten/tjänsterna sker via Installationsföretagens hemsida, dit tillgång ges genom ett
personligt användarkonto kopplat till Abonnenten.

Underhåll
Installatörsföretagen förbehåller sig rätten att vidareutveckla, underhålla och därmed modifiera
innehållet i Tjänsten/Tjänsterna.

Överlåtelse av abonnemang
Abonnemang får inte överlåtas utan skriftlig tillåtelse från Installatörsföretagen.

Avstängning av abonnemang
Installatörsföretagen förbehåller sig rätten att med omedelbar verkan stänga ett abonnemang utan
återbetalningsskyldighet om Abonnenten nyttjar Tjänsten/Tjänsterna på ett otillbörligt sätt.
Installatörsföretagen har även rätt att häva avtalet samt stänga abonnemanget på Tjänsten/Tjänsterna om
Abonnenten är försatt i konkurs eller annars är på obestånd.

Begränsningar av Installatörsföretagens ansvar
Installatörsföretagen ansvarar ej för hur Abonnenten använder eller tillämpar Tjänsten/Tjänsterna och
har heller inget ansvar gentemot tredje man för Abonnentens tillämpning eller användning.
Installatörsföretagen ansvarar inte för eventuella ändringar som Abonnenten gör i samband med
Tjänsten/Tjänsternas nyttjande.

Immateriella rättigheter & nyttjanderätt
Installatörsföretagen innehar samtliga immateriella rättigheter i av Installatörsföretagen tillhandahållna
Tjänster. Detta innebär bl.a. att Abonnenten inte på något sätt får mångfaldiga, sprida eller sälja hela eller
delar av innehållet i Tjänsterna utan Installatörsföretagens skriftliga medgivande. Abonnenten får inte
heller använda de varumärken som ingår i Tjänsterna utan Installatörsföretagens skriftliga medgivande.
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Om ansvar och ersättningsskyldighet vid intrång i dessa immateriella rättigheter finns bestämmelser i
upphovsrättslagen (1960:729), varumärkeslagen (2010:1877) och marknadsföringslagen (2008:486).
Abonnenten erhåller nyttjanderätt till Installatörsföretagens specificerade Tjänst/Tjänster i den
omfattning som beskrivs på hemsidan.

Ersättning för skada
Om Abonnenten väsentligen bryter mot detta avtal har Installatörsföretagen rätt att erhålla ersättning för
den skada som därigenom åsamkas.

Programvara & teknisk plattform
Installatörsföretagen ansvarar ej för eventuella brister och begränsningar i Abonnentens operativsystem,
programvaror och datormiljö. Installatörsföretagens tjänster förutsätter att Abonnenten har de
programvaror och den standard på den tekniska plattform som tjänsterna kräver.

Force Majeure
Parterna är befriade från ansvar gällande brott mot detta avtal orsakat av omständigheter utanför parts
kontroll, såsom olyckshändelse, brand, åsknedslag, explosion, krig, upplopp, översvämning, hårt väder,
arbetskonflikt (oavsett om den omfattar parts personal eller ej) eller ändrad myndighetsbestämmelse
eller myndighetsingripande.
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