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Avtal avseende Licens och support
Detta tavtata omfatattar icens  oc s uppppora s omf evterertas  i kuuneen tavtl
Timfeaermfinta Sweeen AB (”TimfeTermfinta ”)

1. Kontaktnnormaton
Pos a- oc evtertans taeres s :
Htamfmftarbtackuen 4A
191 49 So enaunta
e-ppos a s uppppora:
s uppppora@imfeaermfinta .s e
e-ppos a övtrigta arågor:
inao@imfeaermfinta .s e
Vx :
08-522 046 60

2. Omnatning
Detta tavtata omfatattar kuuneens  rtt tatl i s tamfmftans  mfee ee TimfeSppoa-aermfinta er s omf
evterertaas  tavt TimfeTermfinta l tanvttneta een pprogrtamfvttarta s omf bygger ppå Linux oc s omf
kurtvts  aör tat aermfinta ernta s kuta aungerta en iga s ppecifkutaion.
Avtata ea ger tvten kuuneen i gång i s uppppora en iga vttae s omf s ppecifcertas  i eetta tavtata .
Avtata ea bes aår tavt eetta eokuumfena s tamfa IT oc Te ekuomfaöreatagens  s atanetaretavtata ITUneer å .
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Omf eea s kuu e fnntas  mfoas arieigta uppppgifer mfe tan ees s ta eokuumfena gt er ao kuningen tavt
tavtata s eokuumfenaen i tangivten orening.
1.
2.
3.
4.

Detta eokuumfena
Pris bi tagta
Åaervtinning
IT Uneer å

3. Terminaler
Detta tavtata omfatattar aermfinta er i eea ppris  s omf tanges  i bi tagta 2 e er i vtis s ta ata tanntaa
övterens kuomfmfea ppris .
Stamfa igta aermfinta er i ör TimfeSppoa-atamfi jen.
Kons arukuionen ppå TimfeTermfinta s  ieaermfinta er tr tavt s tamfmfta aypp s omf i en PC mfee
e ekuaronikukuomfpponenaer tanpptas s taee i ineus arie a tanvttnetanee. De tar ppekus kutrmf oc
tans  uas  i oreintarie etaatanta.
Oppertaivts ys aemf tr Linux e er aör TimfeSppoa 40l Wineows . För mfer inaormftaion s e
pproeukuab tae e er bes öku www.imfeaermfinta .s e.
Progrtamfuavtecku ingl kuons arukuionl i vterkuning oc s uppppora utör s  tavt TimfeTermfinta l
s omf tvten atakuaurertar eetta tavtata l aöruaomf aörs ata årea.

4. Programvara
Progrtamfvttartan i s tamfa igta aermfinta erl aöruaomf TimfeSppoa 40l bygger ppå oppertaivts ys aemfea
Linux oc en webb ts tare s omf oppimfertaas  aör tat vttarta s å efekuivt s omf mföj iga båee
tavts eenee res urs uanytjtanee oc uneer å . Progrtamfvttartan tar pptartamfeaers tats  aör tat
aungerta i s tamfmftans  mfee s ys aemf evtertanaörerntas  ies atmfpp ings pprogrtamf.
För TimfeSppoa 40 s omf byggs  ppå en Wineows pp tatormf gt er s tamfmfta tanaering oc
ruiner s omf aör övtrigta aermfinta er tavts eenee s uppppora. A vtietareuavtecku ing tavt
oppertaivts ys aemf oc kuomfmfunikutaions pprogrtamfvttarta tanaertas  en iga een s atanetare s omf
s tts  tavt Micros of. Htri omfatattas  tvten ee uppppetaaerings ruiner s omf s ayrs  tavt Micros of.
TimfeTermfinta kutan utörta uppppetaaeringtar tavt Wineows  mfoa ers ttning.
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5. TimeTerminals åtagande
I s tamfbtane mfee evtertans  oc uneer aermfinta erntas  ivts iel uneer aöruas ttning tat
kuuneen tar eetta tavtata takuivtal gt er:
1. Den pprogrtamfvttarta s omf tanvttnes  i aermfinta enl exku us ivte TimfeSppoa 40l
vtietareuavtecku tas  tavt TimfeTermfinta oc uneer å s  genomf rttning tavt ae ntr
s åetanta aörekuomfmfer.
2. Uppppetaaering tavt pprogrtamfvttartan i aermfinta en ntr s åetan be övts l mfee unetanatag tavt
ee ata eå ies atmfpp ings pprogrtamfmfen arån s ys aemf evtertanaörernta genomfgåt en
omfatattanee genertaions vttx ing tavts eenee aekunis ku ös ning l exemfppe vtis  övtergång
arån c iena ös ning i webb ös ning s omf ppåvterkutar aermfinta ens  aörmfågta tat
inaertagerta mfee ies atmfpp ings pprogrtamfmfen.
3. Repptartaion tavt årevttarta ntr be ovt upppps aår oc ae ea inae beror ppå ytre
omfs atneig eaer s omf exemfppe vtis  ås kuta e er ays is ku åvterkutan.
Termfinta en s kuta s kuickutas  i TimfeTermfinta en iga ruin s omf bes kurivts  ppå
TimfeTermfinta s  emfs ieta (www.imfeaermfinta .s e/s ervtice-oc -s uppppora).
Arbeas kuos antae oc ee tar ingår i tavtata ea.
4. Progrtamf- oc aekunikuarågor bes vttartas  vttaretagtar uneer kuonaors iel vttan igavtis  08.30
– 16.30. Omf aörtnering s kuer kuomfmfer eetta tat mfeeee tas  ppå emfs ietan.
Anmft tan kutan görtas  uneer eygneas  ta ta imfmftar vtita e-ppos al
s uppppora@imfeaermfinta .s e.
5. At å ta res ervtee s  tager aör t ere mfoee er tavt aermfinta ernta s å tnge eea fnns 
en pprtakuis ku mföj ig ea tat aå evtertans er arån res ppekuivte uneer evtertanaör. I ee ata
en uneer evtertanaör mfeeee tar s å kuta tae EoL (Ene oa Liae) innebtr eea en
begrtns ning ur ång ie res ervtee tar fnns  tat i gå.
6. I ee ata eea fnns  omfs atneig eaer s omf ppåvterkutar mföj ig eaen tat tanvttneta t ere
aermfinta erl s omf exemfppe vtis  aörtneringtar tavt Micros of i eertas  oppertaivts ys aemfl
kutan eea innebtrta tat kuuneen mfås ae kuöppta nyta aermfinta er i s at ea aör tat
befna igta aermfinta er repptarertas .
7. At i taneta å ta uabyaes en eaer i rtabtatertaee ppris er.
8. Åaervtinning oc ees arukuion tavt t ere uagångnta TimfeSppoa aermfinta er eå eennta
tavtgif beata taas  tavt TimfeTermfinta i E -Kreas en i s tamfbtane mfee i vterkuningen.
Uneer aörs ata årea efer tat aermfinta ernta tar ins ata ertaas  omfatattas  ee tavt gtartani. För
inaormftaion omf ppris l s e bi tagta 2.

6. Responstd
TimfeTermfinta tar s in e ppees ku öppppen ppå ae eaon 08 522 046 60 uneer kuonaors iel 08.30
– 16.30.
Et ae e er en arågta s omf tanmft s  ppåbörjtas  inomf 4 imfmftar arån tat een tanmft s . I ee ata
arågtan tanmft as  uatanaör oreintarie kuonaors ie rtkuntas  res ppons ieen arån 08.30.
Termfinta er s omf s kuickutas  in reaurnertas  i repptarertaa s kuicku inomf are tarbeas etagtar efer
tankuomfs a omf ingea tanntaa mfeeee taas .
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7. Kundens åtaganden
Uneer tavtata eas  gi ig eas ie s kuta kuuneen:
1. Ti s e tat aermfinta en ins ata ertas  en iga ee tanvtis ningtar s omf er å s  tavt
TimfeTermfinta .
2. Vie be ovt s kuickuta en ae tanee aermfinta mfee i örtanee e ntas taetappaer i
TimfeTermfinta en iga ruiner s omf bes kurivts  ppå TimfeTermfinta s  emfs ieta.
3. I s tamfbtane mfee tat en aermfinta s tnes  i TimfeTermfinta aör s ervtice ay ta i en
RMA-s ervticeoreer s omf båee s kuickutas  vtita e-ppos a i s uppppora@imfeaermfinta .s e
oc uas kurivten i s tamfmftans  mfee aemfinta en.
4. I mföj igtas ae mfån tanmft ta ae oc pprob emf vtita mftai l s uppppora@imfeaermfinta .s e
Vie takuuata s iautaioner tr eea mföj iga tat ringta in en tanmft tan.
5. I ee ata en een takuaue ta aermfinta en tr en TimfeSppoa 40 mfee Wineows  s omf
oppertaivts ys aemf i s e tat oppertaivts ys aemfea ta ie uppppetaaertas  oc tat eea fnns 
s kuyee mfoa vtirus tangrepppp.

8. Avtalstd
Detta tavtata gt er i s  vtietare arån eea etaaumf een aörs ata aermfinta en evterertaees  i
kuune. Avtata ea kutan s kurif igen s tgtas  upppp mfee are (3) mfåntaeers  vttars e tanntars  aör tngs  eea
tauaomftais kua mfee ao vt (12) mfåntaeer rtkuntaa arån evtertans etaaumf. I s tamfbtane mfee
upppps tgning tavt eetta tavtata aörvterkutar kuuneen rtten tat tanvttneta pprogrtamfvttartan i
aermfinta enl exku us ivte TimfeSppoa 40.

9. Debitering
Avtgifen atakuaurertas  tavt TimfeTermfinta i aörs kuot aör kuomfmftanee ao vtmfåntaeers pperioe.

10. Accepterande av avtalet
Detta tavtata tr en ee tavt et evtertans tavtata s omf aeckuntaas  mfe tan kuuneen oc en
s ys aemf evtertanaör oc tar tavt kuuneen tacceppaertaas  i s tamfbtane mfee övterens kuomfmfe s en
mfe tan s ys aemf evtertanaören oc kuuneen.
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Bilaga 2, Priser
1. Pris
För eetta tavtata gt er aörs ata årea et ppris  ppå 270 SEK / aermfinta oc etrefer ppris er en iga
neetans aåenee atabe .
TimeSpot 40

Övriga TimeSpot

1 – 3 aermfinta er

2 770 SEK / aermfinta

2 280 SEK / aermfinta

4 – 10 aermfinta er

2 120 SEK / aermfinta

1 680 SEK / aermfinta

Oferertas 

Oferertas 

> 10 aermfinta er

Htar aermfinta s kutaetaas  genomf ovttars tamf be tane ing tavt kuuneen e er tavt ås kuta tagtas  mfee en
imfeebiaering tavt 820 SEK /imfmfta s tamfa kuos antaeen aör evtenaue ta res ervtee tar. För
kuuneer s omf inae aeckuntar eetta tavtata tr imfeebiaeringen 1 670 SEK / imfmfta.

2. Övriga betalningsvillkor




Frtakua oc Momfs  i kuomfmfer ppå tangivtnta ppris er
Låneaermfinta i 300 SEK vteckuta 1 oc etrefer 200 SEK / vteckuta eferaö jtanee
vteckuor
Timfeaermfinta tar rtt tat inaör vttarje ny ao vtmfåntaeers  pperioe jus aerta ppris ernta i
övterens s atmfmfe s e mfee aörtneringtar en iga AKI (Arbeas kuos antaes ineex).
Btas pperioe vtie bertkuning s kuta vttarta eea areeje kuvttarata s omf tavts  uataees  inntan eetta
tavtata s  ingåenee.
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Bilaga 3, Återvinning
Återvinning enligt Naturvårdsverkets regler
TimfeTermfinta tr mfee emf i E -kureas en. Vi tar etrmfee aörbuneia os s  tat aö jta rege vterkuea
aör en grön mfi jö. Ntaaurvtåres vterkuea tar övter åia ppå E -kureas en tat övtervttakuta
ees arukuionen tavt e ekuaronikul aypp ieaermfinta er. För eetta beata tar vti en år ig tavtgif s tamfa
et be opppp pper ins ata ertae ieaermfinta . Dtrmfee gtartanaertar vti s  uagi iga
omf tneeratagtanee en iga ee ofcie ta mfi jöeirekuivten. Kos antaeen aör eennta tanaering
ingår i s upppporatavtata ea. För tat au görta TimfeTermfinta s  åatagtanee tr eea öns kuvttra tat
t ere uagångnta ieaermfinta er s tnes  i : TimfeTermfinta l Htamfmftarbtackuen 4Al 191 49
So enauntal aör ees arukuion vtie Htagby åaervtinnings s ataion.

Föruaomf CE – oc urs pprungs mftrkuning
tr vttarje aermfinta aörs eee mfee en eikuet
Somf bekurtftar ovttanntmfneta aöratartanee.

REPA tr en ikuntanee orgtanis taion uneer Ntaaurvtåres vterkueas  i s ynl mfen aör ees arukuion
tavt aörpptackunings mftaaerita . Vi beata tar aörpptackunings tavtgifer oc atar etrmfee vtåra
pproeucenatans vttar aör åaervtinning tavt aörpptackuningtar. Genomf s upppporatavtata ea tr tvten
eennta tavtgif beata tae. Vårta kuuneer kutan vtt jta mfe tan tat s tneta aermfinta aörpptackuningtarnta
i emforaens  tavtata s s ataion ta aerntaivta i TimfeTermfinta en iga taeres s en ovttan.
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Allmänna bestämmelser
IT-Underhåll version 2014
Utgivna av IT&Telekomföretagen 2014

Dessa allmänna bestämmelser är avsedda att tillämpas när leverantören underhåller maskin- och programprodukter och/eller gjorda kundanpassningar eller utvecklade system. I underhåll kan tjänster såsom
avhjälpande underhåll, uppdateringar/versioner av standardprogramprodukter och telefonrådgivning ingå.
Ska leverantören också vidareutveckla programprodukt eller anpassningar ska särskilt avtal träffas om
detta.
Dessa allmänna bestämmelser utgör bilaga till av parterna träffat avtal. Om det i Avtalet förekommer
motstridiga uppgifter har de av parterna upprättade delarna av Avtalet företräde framför dessa allmänna
bestämmelser.
1.

Definitioner

2.

Leverantörens åtagande

1.1

Såvida inte sammanhanget eller omständigheterna uppenbarligen föranleder annat ska följande ord och begrepp ha den innebörd som anges nedan:

2.1

Leverantören ska från respektive avtalad Startdag utföra
Underhåll enligt bestämmelserna i Avtalet. Underhållets innehåll framgår av Specifikationen. I avsaknad av Specifikation
innebär Underhållet att leverantören under avtalstiden ska
avhjälpa funktionshindrande fel i Underhållsobjekt samt därutöver lämna distansstöd. Avhjälpande av fel vad beträffar
Programprodukter sker genom rättelse, där så är möjligt för
leverantören, eller genom anvisningar om kringgående av felet
och som inte kan anses innebära icke oväsentlig olägenhet för
kunden. Distansstöd t ex vid telefonsamtal eller genom e-post
innebär att vid felsituationer rörande Underhållsobjekt, eller
förmodade felsituationer assistera kunden genom att svara på
frågor från av kunden särskilt angivna personer och som kräver rimlig tidsåtgång. Distansstöd lämnas enligt det sätt som
leverantören normalt tillämpar, om annat inte framgår av Specifikationen. Distansstödet förutsätter att kunden har erforderlig
kompetens.
Leverantören ska hålla en organisation och ha en kapacitet
med lämpliga, kvalificerade och kompetenta medarbetare för
att utföra Underhåll. Leverantören ska utföra Underhållet på ett
fackmannamässigt sätt.

Avtalet
Det mellan parterna träffade avtalet med bilagor.
Produkt
Se under Underhållsobjekt
Produktleverantör/en
Det företag som har tillverkat berörd Produkt.
Programprodukt
Se under Underhållsobjekt
Startdag
Den dag underhållsåtagandet för respektive Underhållsobjekt
börjar löpa i enlighet med punkt 5 nedan.
Specifikation/en
Den specifikation över innehållet i Underhållet som återfinns i
Avtalet.

2.2

System
Se under Underhållsobjekt.
2.3

Tredjepartsprodukt/en
Se under Underhållsobjekt.
Underhåll/et
De tjänster leverantören skall utföra enligt Avtalet.

2.4

Underhållsobjekt

Underhållsobjekt/et
Den eller de Produkter och/eller System som leverantören skall
underhålla enligt Avtalet.
Produkt/er
De maskinprodukter, nätverkskomponenter eller annan utrustning och Programprodukter som leverantören skall
underhålla enligt Avtalet.
Programprodukt/en/er
De standardprogramprodukter som leverantören skall underhålla enligt Avtalet.
System/et
Det system eller den utveckling t ex kundanpassningar som
leverantören skall underhålla enligt Avtalet.
Tredjepartsprodukt/en
Tredjepartsprodukt är a) Programprodukt vars upphovsrätt
uppenbarligen tillhör annat företag än leverantören eller något
företag som ingår i samma koncern som leverantören och annat
inte framgår av Avtalet, eller b)Underhållsobjekt som enligt
Avtalet angivits vara tredjepartsprodukt/er.

2.5

2.6

Underhåll tillhandahålls under leverantörens ordinarie arbetstid. Underhåll utanför leverantörens normala arbetstid erfordrar
särskild överenskommelse.
Underhåll av Programprodukt gäller enbart den vid varje tillfälle under avtalstiden senaste och närmast föregående versionen av Programprodukten, om annat inte överenskommits.
Om kunden väljer att behålla version av Programprodukten
som inte omfattas av leverantörens skyldighet att tillhandahålla
Underhåll enligt denna punkt 2.4, ska leverantören och kunden
överenskomma om det fortsatta Underhållets innehåll.
Leverantören får anlita underleverantör för utförande av avtalat
Underhåll. Leverantören ansvarar för underleverantörs arbete
som för sitt eget.
Leverantörens åtagande vid Underhåll av Tredjepartsprodukt
omfattar, om annat inte överenskommits, distansstöd enligt
punkt 2.1 samt att leverantören på ett fackmannamässigt sätt
ska försöka avhjälpa fel som hänför sig till Tredjepartsprodukten. Om leverantören inte själv kan avhjälpa felet beroende på
att leverantören t ex inte har tillgång till källkod, erforderliga
verktyg eller annat som erfordras för avhjälpande eller saknar
rätt att avhjälpa fel i Tredjepartsprodukten, ska leverantören
fullgöra sitt åtagande om avhjälpande genom att omgående
anmäla felet till Produktleverantören och vidarebefordra av
Produktleverantören eventuellt erhållen lösning till kunden.
Leverantören ska vidare bevaka att Produktleverantören uppfyller sina åtaganden enligt gällande avtal med leverantören
eller i förekommande fall med kunden. Därutöver har leverantören inget ansvar för Underhåll av Tredjepartsprodukten.

Timfe Termfinta Sweeen AB tr mfee emf i IT oc Te ekuomfaöreatagen inomf Amfegta oc s omf s åetan tar ai gång ai ees s ta s atanetaretavtata .
© IT&Telekomföretagen inom Almega (Almega AB) 2014 Mångfaldigande av dessa allmänna bestämmelser är förbjudet enligt lagen om upphovsrätt 1960:729.
Förbudet gäller varje form av mångfaldigande genom exempelvis kopiering, tryckning, duplicering eller genom mellanlagring elektroniskt. Detta exemplar har
erhållits genom IT&Telekomföretagens nedladdningstjänst. Nedladdningstjänsten tillhandahålls av Edita Bobergs AB med IT&Telekomföretagens tillstånd

gällande perioden 2015-11-01 – 2016-10-31.
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3.

Undantag från leverantörens åtaganden

3.1

Leverantörens åtaganden och angivna avgifter omfattar inte
fel förorsakade av nedan angivna orsaker, om annat inte framgår av Specifikationen, eller följer av leverantörens åtagande
rörande distansstöd enligt punkt 2.1,
a) fel förorsakade genom kundens användning av Underhållsobjekt med annan än av leverantören godkänd utrustning, tillbehör, programvara på ett sätt som påverkar Underhållsobjektets funktion,
b) fel förorsakade genom av kunden företagna ändringar eller
ingrepp i Underhållsobjekt som skett utan leverantörens samtycke eller genom kundens försummelse,
c) fel förorsakade av virus eller annat angrepp på säkerheten,
under förutsättning att leverantören vidtagit skyddsåtgärder
enligt avtalade krav eller om sådana saknas vidtagit skyddsåtgärder på ett fackmannamässigt sätt, eller fel förorsakade
av tredje man på annat sätt eller genom andra omständigheter
utom leverantörens kontroll såsom fel i utrustning, tillbehör
eller programvara som inte utgör Underhållsobjekt.
Om ny uppdatering/version av Programprodukt innebär att förändringar krävs i annat Underhållsobjekt, så omfattar inte leverantörens åtaganden och angivna avgifter arbetet med sådana
förändringar, om annat inte framgår av Specifikationen. Om
leverantören har anledning att misstänka att ny uppdatering/
version av Programprodukt kräver förändringar i annat Underhållsobjekt ska leverantören utan dröjsmål informera kunden
om detta.
Utöver vad som framgår av 3.1 gäller för maskinprodukter att
leverantörens åtaganden och angivna avgifter, om annat inte
framgår av Specifikationen, inte omfattar
a) anskaffning av tillsatser, förbrukningstillbehör eller annan
utrustning,
b) underhåll av förbrukningstillbehör och tillsatser eller annan
utrustning.

3.2

3.3

4.

Kundens åtaganden

4.1

Kunden ska utse kontaktperson och ha överenskommen kompetens, samt när så erfordras för underhållets utförande, ha
av Produktleverantören tillh andahållen dokumentation över
berörda produkter tillgängliga.
Kunden ska, när Underhållet avser felavhjälpande, vid felanmälan ange och vid behov visa hur felet yttrar sig. Kunden ska
då kunden har avtal om felavhjälpande avseende Tredjepartsprodukt tillhandahålla erforderligt avtal till leverantören (jfr
punkt 2.6).
På leverantörens begäran ska representant från kunden vara tillgänglig under leverantörens arbete. Där så är erforderligt ska
berörda Underhållsobjekt ställas till leverantörens förfogande.
Kunden ansvarar för att erforderligt avtal avseende Programprodukt finns för leverantörens utförande av Underhåll när
Programprodukt ska ställas till leverantörens förfogande. Har
parterna överenskommit att leverantören får utföra Underhåll
via extern åtkomst, ska kunden möjliggöra leverantörens tillgång till Underhållsobjektet. Rutiner för extern åtkomst upprättas gemensamt av kunden och leverantören.
Då Underhåll utförs hos kunden ska kunden på egen bekostnad
tillhandahålla för Underhållet erforderligt arbetsutrymme inom
rimligt avstånd från berörda Underhållsobjekt.
Kunden ansvarar för säkerhetskopiering inklusive förvaring av
medium för datalagring.
Efter avslutad underhållsåtgärd på Underhållsobjekt svarar
kunden för återstart av kundens aktuella system, om annat inte
överenskommits. Leverantören ska vara beredd att på kundens
begäran vara kunden behjälplig med detta. Ersättning ska då
utgå enligt punkt 8.4.
Kunden svarar själv för införande av felrättningar och nya uppdateringar av Programprodukt, om annat inte överenskommits.
Leverantören ska vara beredd att på kundens begäran vara kunden behjälplig med detta. Ersättning ska då utgå enligt punkt
8.4.

4.2

4.3

4.4

4.5
4.6

4.7

5.

Startdag för underhållstjänst

5.1

Leverantören ska tillhandahålla Underhållet för respektive
Underhållsobjekt fr.o.m. den dag som särskilt avtalats. Om
någon sådan dag inte avtalats börjar Underhållet för Produkt

från den dag som infaller senast av dagen för Avtalets undertecknande eller dagen då Produkten installerats 8
hos kund. För
Produkt som ingår i System, som ska utvecklas av leverantören
eller annan leverantör enligt särskilt avtal och för System börjar
dock Underhållet, om särskild dag inte avtalats, från godkännandedagen för berört System enligt aktuellt uppdragsavtal,
dock senast från den dag som kunden använder Systemet i sin
verksamhet. Kunden ska informera leverantören omgående när
godkännandedagen inträffat, eller i förekommande fall när kunden använder Systemet i sin verksamhet.

6.

Servicenivå

6.1

Parterna kan träffa särskild överenskommelse om de servicenivåer som ska gälla för Underhåll. Har någon sådan överenskommelse inte träffats avseende avhjälpande av funktionshindrande fel ska sådant Underhåll lämnas med den skyndsamhet
omständigheterna kräver.

7.

Ändring av Underhållet

7.1

Om kunden önskar ändra Underhållets karaktär eller omfattning ska kunden skriftligen framställa detta önskemål till leverantören.
Leverantören ska inom rimlig tid från mottagande av begäran
om ändring ge skriftligt besked om ändringen är accepterad
samt vilka ändringar av ersättning och i förekommande fall
avtalade servicenivåer, kvalitetspåverkan, tekniska förutsättningar eller annat som begäran om ändring medför. Leverantören får inte motsätta sig kundens önskemål om tillägg eller
ändring om inte leverantören kan visa sakliga skäl för detta.
Parterna ska träffa en överenskommelse om ändringen tillsammans med överenskomna ekonomiska förändringar och andra
villkor till följd av ändringen.

8.

Ersättning, avgifter och betalningsvillkor

8.1

Avgifter
För leverantörens utförande av Underhåll ska kunden betala
den ersättning som framgår av Avtalet.
Avgifter vid Underhåll mot löpande räkning debiteras, om
annat inte framgår av Avtalet, enligt leverantörens vid beställningen gällande prislista. För restid utanför leverantörens ordinarie arbetstid debiteras hälften av det avtalade timarvodet.
Leverantören får fakturera fasta avgifter periodvis i förskott.
Vid löpande räkning får fakturering ske månadsvis i efterskott.
Leverantören får en gång per år fr.o.m. nytt kalenderår ändra
avtalade avgifter/ timarvoden i överensstämmelse med förändringen enligt det av SCB publicerade Labor Cost Index för
tjänstemän (LCI tjm) preliminärt index, SNI 2007 kod J (Informations- och kommunikationsverksamhet).
Avgifterna är exklusive moms och andra efter Avtalets träffande fastställda tillkommande skatter.

8.2

Resekostnader
Om parterna inte har överenskommit att resekostnader ska
ingå i avtalade avgifter/ timarvoden, har leverantören vid resa
från leverantörens stationeringsort rätt till ersättning för traktamentskostnader och resekostnader avseende resa med egen bil
enligt leverantörens gällande prislista och för logikostnader och
resekostnader avseende resa med annat färdmedel än egen bil
med uppkomna kostnader.

8.3

Arbete utanför normal arbetstid
Om annat inte framgår av Avtalet, har leverantören rätt till
ersättning för arbete utanför ordinarie arbetstid enligt nedan.
För överenskommet arbete som ska utföras utanför ordinarie
arbetstid men efter 06.00 och före 20.00, helgfria måndagarfredagar, debiteras avtalat timarvode multiplicerat med faktorn
1,5. För överenskommet arbete utanför ordinarie arbetstid på
annan tid debiteras avtalat timarvode multiplicerat med faktorn
2,0.

8.4

Annan ersättning
Om leverantören förorsakats merarbete eller merkostnad på
grund av omständighet som kunden ansvarar för, ska kunden
ersätta leverantören för sådant merarbete och sådan merkostnad
enligt leverantörens vid tillfället gällande prislista. Leverantören ska informera kunden om leverantören kunnat konstatera
att det arbete leverantören ska utföra ligger utanför leveran-
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reskrifterna efter Avtalets träffande och leverantörens kost-

törens åtagande. Leverantören ska då inte utföra ytterligare
arbete som är av väsentlig omfattning utan kundens godkännande.
8.5

Slutkrav
Leverantören ska senast inom 12 månader från att respektive tjänstemånad har avslutats översända faktura till kunden
omfattande samtliga återstående krav avseende den tjänstemånaden. Har leverantören inte gjort detta förlorar leverantören sin rätt till ersättning för utförda tjänster eller arbete,
däribland sådan ersättning som avses i punkt 8.4, utom vad
avser sin rätt att kvittningsvis göra gällande motfordran.

8.6

Dröjsmål
Betalning ska erläggas senast 30 dagar efter fakturans utställandedatum. Vid dröjsmål med betalning ska dröjsmålsränta
och annan ersättning utgå enligt lag.
Är kunden i dröjsmål med betalning och har leverantören
skriftligen anmodat kunden att betala förfallet belopp, får
leverantören 30 dagar efter skriftlig anmodan om detta till
kunden med hänvisning till denna punkt, avbryta fortsatt
Underhåll till dess kunden betalt utestående förfallna belopp .

13.3

9. Dokumentation
9.1

Vid avhjälpande Underhåll ska leverantören dokumentera
vidtagna åtgärder och tillhandahålla kunden den dokumentationen.

10.

Särskilda bestämmelser vid Underhåll av
maskinprodukt

10.1

Äganderätten till inmonterade delar tillkommer ägaren av
maskinprodukt. Äganderätten till utbytta delar tillkommer
leverantören.

10.2

Kunden ska tillhandahålla förbrukningsmaterial och medium
för datalagring som erfordras för utförande av Underhåll hos
kunden.

11.

Särskilda bestämmelser avseende
Program produkt och System

11.1

Kunden har samma rättigheter och skyldigheter avseende
genom Underhållet tillhandahållen uppdatering av Programprodukt eller utfört arbete som till den ursprungliga versionen
av Programprodukten respektive till det ursprungliga utförda
arbetet med Systemet.

nader för att utföra Underhåll ökar, ska kunden kompensera
leverantören för de ökade kostnaderna och, om så är skäligt,
ska leverantören ha rätt till jämkade villkor.
Om personuppgifter behandlas inom ramen for Underhållet
är kunden personuppgiftsansvarig och leverantören personuppgiftsbiträde. Kunden är ansvarig i egenskap av personuppgiftsansvarig för att behandling av personuppgifter sker
i enlighet med gällande lagstiftning. Leverantören förbinder
sig att endast behandla personuppgifter i enlighet med Avtalet och kundens skriftliga instruktioner. Leverantören ska ha
rätt till ersättning för att följa kundens skriftliga instruktioner
om den begärda åtgärden inte framgår av Avtalet. I det fall
leverantören utför behandling av personuppgifter på leverantörens utrustning ska leverantören vidta de tekniska och
organisatoriska åtgärder som överenskommits för att skydda
personuppgifterna. I det fall leverantören utför behandling av
personuppgifter på kundens utrustning ska kunden ansvara för
att de nödvändiga tekniska och organisatoriska åtgärder som
krävs för att skydda personuppgifterna, vidtas. Personuppgifter rörande anställda hos leverantören kan, för att underlätta genomförandet av Underhållet, behandlas inom ramen
för Underhållet, exempelvis genom publicering på intranät.
Leverantören ansvarar för att inhämta erforderliga samtycken
och informera anställda om sådan personuppgiftsbehandling.
Använder leverantören underkonsult (”underbiträde”), som
behandlar kundens personuppgifter, ska leverantören som
ombud för kunden underteckna ett avtal med underkonsulten
enligt vilket underkonsulten som personuppgiftsbiträde åtar
sig att gentemot kunden följa vad som anges i denna punkt
13. Om personuppgifter kommer att överföras till ett land
utanför EU/EES ska leverantören se till att underleverantören
undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av
personuppgifter till tredje land. Leverantören ska ha rätt att
som ombud för kunden underteckna det avtalet. Leverantören
ska innan underleverantör används för behandling av personuppgifter informera kunden om vilka underleverantörer som
används och i vilket land behandlingen av personuppgifter
görs. Leverantören ska på kundens begäran översända kopia
av sådana avtal som undertecknats av leverantören enligt
denna punkt 13.3.

14.

Ansvar för Underhåll

14.1

Om leverantören brister i sitt åtagande om Underhåll ska leverantören efter reklamation från kunden med den skyndsamhet
som omständigheterna kräver – på egen bekostnad – åtgärda
reklamerade brister. Detta åtagande innefattar även att åtgärda
material- eller tillverkningsfel i inmonterade delar i maskinprodukter eller annan utrustning, som omfattas av Underhållet.

12.

Sekretess

12.1

Vardera parten förbinder sig att inte utan motpartens medgivande till tredje man under avtalstiden eller under en tid av tre
år därefter lämna ut sådana uppgifter om motpartens verksam14.2 Har leverantören inte fullgjort sina skyldigheter enligt 14.1
het som kan vara att betrakta som affärs- eller yrkeshemlighet
och påverkas kundens användning av Underhållsobjektet
eller uppgift som enligt lag omfattas av sekretesskyldighet.
till följd av detta i mer än ringa omfattning har kunden vid
Som affärs- eller yrkeshemlighet ska alltid betraktas levefast avgift rätt att för den tid bristen i åtagandet föreligger
rantörens prisinformation samt sådan annan information som
erhålla nedsättning med den del av avgiften som hänför sig
part angivit vara konfidentiell, såvida annat inte följer av lag.
till berörda Underhållsobjekt, dock längst under 90 dagar. Om
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information som part
Underhållet utförs på löpande räkning har kunden rätt till skäkan visa blivit känd för parten på annat sätt än genom fullgöligt avdrag på ersättningen för det bristfälligt utförda underrande av Avtalet eller som är allmänt känd. Sekretesskyldighehållsarbetet.
ten gäller inte heller när part är skyldig enligt lag, domstols-/
Har leverantören genom försummelse inte fullgjort sina skylmyndighetsbeslut eller enligt bindande börsregler, att lämna
digheter enligt 14.1 är leverantören skadeståndsansvarig med
ut uppgifter. Är part på detta sätt skyldig att lämna ut uppgifter
den begränsning som framgår av punkt 15.
ska, innan sådant utlämnande sker, motparten informeras om
detta.
Är bristen i leverantörens underhållsarbete väsentlig och har
leverantören inte vidtagit rättelse efter skriftlig anmodan från
Part ska genom sekretessförbindelse med personal eller andra
kunden med angivande av en slutligt skälig frist, har kunden
lämpliga åtgärder tillse att sekretess enligt ovan iakttas. Part
rätt att skriftligen säga upp Avtalet till omedelbart upphörande
ansvarar för att även eventuell underleverantör samt dennes
för berörda Underhållsobjekt och andra Underhållsobjekt vars
anställda som deltar i utförande av Underhållet undertecknar
funktionalitet i mer än ringa omfattning påverkas därav.
en sekretessförbindelse av motsvarande innehåll.
14.3 Har parterna träffat överenskommelse om avtalade servicenivåer har kunden rätt till prisavdrag eller vite enligt vad som
Säkerhet, personuppgiftslagen
anges i villkoren i Avtalet om avtalad servicenivå. Därutöver
Leverantören ska vid utförande av Underhåll följa de säkerhar kunden ingen rätt till skadestånd eller annan ersättning
hetsföreskrifter som framgår av Avtalet och i övrigt sina
på grund av bristande uppfyllelse av avtalade servicenivåer,
interna säkerhetsföreskrifter.
såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.
Om Underhåll utförs via extern åtkomst ska rutiner för extern
14.4 Leverantörens ansvar för underhåll är, såvida inte uppsåt eller
åtkomst upprättas gemensamt av kunden och leverantören.
grov vårdslöshet föreligger, uttömmande reglerat av denna
Om leverantören utför arbete hos kunden, eller utför Underpunkt 14.
håll via extern åtkomst, ska leverantören följa av kunden redovisade säkerhetsföreskrifter. Om kunden ändrar säkerhetsfö14.5 Kunden har endast rätt att göra gällande påföljder enligt punkt

12.2

13.
13.1

13.2
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14 om kunden givit leverantören skriftlig meddelande om detta
senast 90 dagar efter att kunden märkt eller bort märka grunden
för kravet. Vid löpande räkning omfattar leverantörens ansvar
för Underhåll dock endast krav som framförts senast 90 dagar
från tidpunkten då Underhållet utfördes eller skulle ha utförts.

a) om motparten väsentligen bryter mot sina åtaganden enligt
10
Avtalet och inte inom 30 dagar efter skriftlig anmodan,
ställd
till motparten med hänvisning till denna punkt, vidtagit rättelse,
eller

19.3

b) om motparten har försatts i konkurs, inleder ackordsförhandlingar, är föremål för företagsrekonstruktion eller annars
är på obestånd.
Om parterna överenskommit om en viss avtalsperiod kan parterna också träffa överenskommelse om att kunden, utan angivande av skäl, får säga upp Avtalet för vissa Underhållsobjekt
till förtida upphörande (avbeställning). En sådan överenskommelse bör innehålla villkor om aviseringstid, om den ersättning
som ska betalas till leverantören vid sådant förtida upphörande
och om någon återbetalning av del av erlagt förskott ska ske
m.m.
Uppsägning ska ske skriftligen för att vara gällande.

15. Ansvarsbegränsning
15.1

15.2

15.3

15.4

Om part förhindras fullgöra sina åtaganden enligt Avtalet på
grund av omständighet som part inte kunnat råda över, såsom
exempelvis blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, naturkatastrof, ändrade myndighetsbestämmelser, myndighetsingripande samt fel eller försening i tjänster från underleverantörer
på grund av omständigheter som här angivits, ska detta utgöra
befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkt för prestation och befrielse från skadestånd och andra eventuella påföljder. Är omständighet hänförlig till leverantören eller något förhållande på leverantörens sida enligt ovan och kunden av den
anledningen helt eller delvis inte kan använda Underhållsobjekt
har kunden rätt att erhålla nedsättning av periodens underhållsavgift för berörda Underhållsobjekt. Om Avtalets fullgörande
till väsentlig del förhindras för längre tid än 30 dagar på grund
av viss ovan angiven omständighet har part rätt att utan ersättningsskyldighet, skriftligen frånträda Avtalet.
Leverantören ansvarar för sakskador som orsakats genom
försummelse av leverantören eller av leverantörens anställda.
Leverantörens skadeståndsansvar gentemot kunden för sakskador är per skadetillfälle begränsat till högst 35 gånger det vid
tiden för skadans uppkomst gällande prisbasbelopp enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110)
Parts skadeståndsansvar är utom vad avser sakskador begränsat
till ett sammanlagt belopp av högst 12 månaders underhållsavgifter för berörda Underhållsobjekt, dock högst till ett belopp
som motsvarar 30 % av 12 månaders underhållsavgifter för
samtliga Underhållsobjekt.
Part ansvarar inte i något fall för utebliven vinst eller annan
indirekt skada eller förlust av information. Inte heller omfattar
ansvaret motpartens eventuella ersättningsskyldighet gentemot
tredje man. Ansvarsbegränsningen enligt punkt 15.2 och 15.3
gäller inte vid personskada- , eller om uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger.

15.5

Part ska, för att inte förlora sin rätt till skadestånd, framställa
krav på skadestånd till motparten senast inom 6 månader från
skadetillfället.

16.

Omplacering och ändring av
Underhållsobjekt

16.1

Avser kunden att omplacera eller ändra Underhållsobjekt, ska
leverantören i förväg skriftligen underrättas om detta . Om
omplaceringen eller ändringen medför ökade underhållskostnader, ska leverantören kompenseras för detta och/eller ha rätt
till jämkade underhållsvillkor.

17.

Affärsetiska principer

17.1

Leverantören förbinder sig att i sin verksamhet tillämpa
affärsetiska principer som står i överensstämmelse med
IT&Telekomföretagens affärsetiska grundprinciper.

18.

Avtalsperiod

18.1

Avtalet gäller från det att parterna undertecknat detsamma.
Avtalsperiod, förlängningsperiod och uppsägningstid ska anges
i Avtalet. Om annat inte avtalas har vardera parten rätt att säga
upp Avtalet senast 90 dagar före utgången av löpande avtalsperiod. Avtalet förlängs annars varje gång med avtalad förlängningsperiod. Om någon avtals- eller förlängningsperiod inte
överenskommits gäller Avtalet tillsvidare med 90 dagars ömsesidig uppsägningstid. Avtalet upphör vid kalendermånadsskiftet som inträffar efter uppsägningstidens utgång. Uppsägning
av Avtalet ska ske skriftligen.

19.

Förtida upphörande, avbeställning

19.1

Utöver kundens rätt att säga upp Avtalet för vissa Underhållsobjekt enligt 14.2, har vardera parten rätt att säga upp Avtalet
till upphörande

19.2

20.

Avveckling av samarbete

20.1

Leverantören ska i skälig omfattning, assistera kunden om kunden själv ska tillhandahålla motsvarande tjänst som Underhållet eller om kunden från annat av kunden anvisat företag ska
erhålla motsvarande tjänst som Underhåll, för att bidra till att
en sådan överföring kan ske med så liten störning som möjligt
för kunden. Har leverantören upprättat särskild dokumentation
för Underhåll ska den överlämnas till kunden i den omfattning
den inte innehåller affärshemligheter för leverantören. Leverantören ska ha rätt till skälig ersättning för sådant arbete eller
investering som krävs enligt leverantörens gällande prislista.
Kundens skyldighet att ersätta investeringar inträder endast om
kunden begärt sådan investering.

21.

Meddelanden

21.1

Uppsägning och andra meddelanden ska ske genom bud,
rekommenderat brev eller elektroniskt meddelande till motpartens kontaktperson på av motparten angiven adress.
Meddelandet ska anses ha kommit motparten tillhanda
a) om avlämnat med bud; vid avlämnandet
b) om avsänt med rekommenderat brev; 5 dagar efter avsändandet för postbefordran
c) om avsänt som elektroniskt meddelande; vid mottagande
då det elektroniska meddelandet kommit till mottagarens elektroniska adress.

22.

Överlåtelse

22.1
22.2

Avtalet får inte överlåtas utan motpartens godkännande.
Leverantören får dock utan kundens medgivande överlåta
rätten att ta emot betalning enligt Avtalet.

23. Tillämplig lag, Tvist
23.1

Svensk lag utan tillämpning av dess lagvalsregler ska gälla för
Avtalet.

23.2

Tvister som uppstår i anledning ska avgöras av allmän domstol.

.
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