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ALLMÄNNA VILLKOR
Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) utgör en del
av ett avtal (”Avtalet”) mellan Nets Spectracard AB
(”Leverantören”) och kunden (”Kunden”) avseende
tillgång till en betaltjänstlösning (betalterminaler,
programvara och transaktionsväxel) och eventuell
därtill hörande service och support samt relaterade
tjänster, som Leverantören har åtagit sig att tillhandahålla Kunden (”Tjänsten”). Villkoren gäller i den
mån annat inte skriftligen har avtalats mellan Leverantören och Kunden.
TJÄNSTEN
Leverantören ska under avtalstiden tillhandahålla Tjänsten i avtalad omfattning enligt Avtalet. I Tjänsten ingår
i) hyra, eller, om detta avtalats, köp av betalterminaler
(”Terminaler”), ii) nyttjanderätt till Leverantörens programvara (”Programvaran”), jämte i förekommande fall
avtalad kringutrustning och dokumentation (Terminaler,
Programvara och annan avtalad utrustning kallas tillsammans ”Utrustningen”), samt iii) tillgång till Leverantörens
transaktionsväxel (”Transaktionsväxeln”) samt, enligt vad
som framgår av Avtalet, service och support hänförlig till
Tjänsten. Om Leverantören enligt Avtalet ska tillhandahålla Tjänsten även till bolag i Kundens koncern/företagsgrupp, så ansvarar Kunden för sådant bolag, inbegripet
att sådant bolag följer Avtalet och Villkoren i alla delar.
Leverantören ansvarar inte gentemot sådant bolag utan
enbart gentemot Kunden.
Kunden är medveten om att Tjänsten endast utgör en
del av ett system där kortföretag, banker, kassaleverantörer och andra tredje parter tillhandahåller andra delar
och att Leverantören således endast svarar för Tjänsten
och inte för de andra delarna av systemet. Kunden är
vidare medveten om att Tjänsten är beroende av och kan
komma att påverkas av förändringar som sådana tredje
parter genomför i sina respektive tjänster (inbegripet
regelverksförändringar) samt att Leverantören inte kan
påta sig något ansvar för sådana förändringars inverkan
på Tjänsten.
LEVERANS OCH FÖRUTSÄTTNINGAR
Leverantören ska tillhandahålla Tjänsten (och däri ingående Utrustning) enligt vad som framgår av Avtalet
och i enlighet med beställning som gjorts av Kunden vid
avtalets ingående (eller som görs därefter, under förutsättning att beställningen skriftligen har bekräftats av
Leverantören). Om inte annat avtalats, så gäller att Tjänsten (och däri ingående Utrustning) tillhandahålls Kunden
med nyttjanderätt under avtalstiden. Leverans av Utrustning sker genom att Leverantören sänder Utrustningen
till Kundens angivna adress på avtalat sätt. Kunden ansvarar för installation. Om inte annat har avtalats, så ska
leverans ske inom skälig tid. Leveranstiden för Utrustning
kan dock vara beroende av leveranstid från respektive

hårdvaruleverantör (varvid Leverantören förbehåller sig
rätten att i skälig omfattning justera leveransdatum i anledning härav). Leverans och transport av Utrustning ska
ske på Leverantörens risk men på Kundens bekostnad
om inte annat avtalats. I förekommande fall, exempelvis
när Kunden har flera butiker/försäljningsställen, kan Leverantören och Kunden komma överens om att upprätta
en skriftlig plan avseende utrullning av Tjänsten/Utrustningen, inbegripet leveranstidpunkter (”Utrullningsplan”). Vardera part åtar sig att utföra de respektive aktiviteter och åtaganden som framgår av Utrullningsplan.
Kundens nyttjande av Tjänsten förutsätter att i) Kundens
kassasystem är godkänt av Leverantören för användning
tillsammans med Utrustningen och att av Leverantören
certifierad kassaintegratör används; ii) Kundens IT-system, utrustning och kommunikationsgränssnitt uppfyller
gällande krav och rekommendationer för Utrustningen;
iii) Kunden har nödvändiga avtal med tredje parter, såsom godkänd kassaleverantör och inlösare, samt att;
iv) Kunden har lämnat erforderliga uppgifter och information, såsom konfigureringsinformation och inlösennummer, till Leverantören. Det ankommer på Kunden
att tillse att ovan nämnda förutsättningar är uppfyllda
senast det datum som parterna har avtalat (om inget
datum har avtalats ska ovan nämnda förutsättningar
vara uppfyllda senast [14] dagar efter Avtalets ingående)
och ska därefter i tillämpliga delar vara fortsatt uppfyllda
under avtalstiden. Kundens nyttjande av Tjänsten förutsätter för tydlighets skull vidare att Kunden inte byter
kassaleverantör eller i övrigt genomför förändringar i
sina system under avtalstiden utan Leverantörens skriftliga godkännande i förväg. Om Kunden inte har påbörjat
nyttjande av Tjänsten på Startdatum eller därefter inte
kan nyttja Tjänsten och detta inte beror på Leverantören
eller någon denne svarar för, har Leverantören ändå rätt
till avtalad ersättning. Om förhållande enligt det nyss
sagda skulle bestå mer än nittio (90) dagar, har Leverantören även rätt, men inte skyldighet, att säga upp Avtalet
med omedelbar verkan genom skriftligt meddelande
därom till Kunden. I sådant fall har Leverantören rätt till
ersättning för nedlagda kostnader och uppkommen skada.
KUNDENS ANVÄNDNING AV TJÄNSTEN
Kunden erhåller en icke-exklusiv rätt att under avtalstiden nyttja Tjänsten i sin egen verksamhet i den omfattning som anges i Avtalet.
Terminaler – köp eller hyra
Terminalerna kan köpas eller hyras av Kunden. Vid köp
av Terminaler bibehåller Leverantören äganderätten tills
Terminalerna är fullt betalda. Vid köp av Terminaler utgår
för tydlighets skull ersättning för Tjänsten enligt avtal
(inbegripet ersättning för nyttjande av Programvaran).
Om inte annat avtalats, så gäller att Kunden hyr Terminalerna av Leverantören under avtalstiden. Vid hyra av
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Terminaler, så utgör Terminalerna Leverantörens egendom, varvid Kunden ska iaktta vård- och underhållsplikt
samt hålla Terminalerna adekvat försäkrade för stöld,
skadegörelse, brand och olyckshändelser. Kunden får
inte utan Leverantörens skriftliga godkännande i förväg
företa ingrepp eller förändringar i Terminalerna, flytta
dem från ursprunglig driftsplats eller nyttja Terminalerna annat än för avsett syfte eller i strid med Avtalet.
Om rättslig åtgärd, exempelvis utmätning eller kvarstad,
skulle vidtas beträffande Terminalerna under avtalstiden,
eller om Kunden försätts i konkurs, är Kunden skyldig att
utan dröjsmål skriftligen informera Leverantören därom
samt upplysa kronofogdemyndigheten och konkursförvaltaren, med hänvisning till Avtalet, om Leverantörens
rätt till Terminalerna/Utrustningen.
Programvaran och Transaktionsväxeln
Avseende Programvaran, så gäller att Kunden erhåller
en icke-exklusiv rätt att nyttja Programvaran för avtalat
ändamål under avtalstiden. Kunden har inte rätt att överlåta, upplåta, kopiera, ändra, dekompilera eller utföra
s.k. reverse engineering med avseende på Programvaran
(annat än i den mån tvingande lag ger sådan rätt) eller
eljest använda Programvaran på annat sätt än för avtalat syfte. Kunden får inte upplåta rätt till Tjänsten eller
Programvaran till annan. Kunden erhåller vidare tillgång
till Transaktionsväxeln under avtalstiden enligt vad som
framgår av Avtalet.
Övrigt
Kunden ansvarar för installation av Utrustningen om inte
annat avtalats och ska snarast efter leverans kontrollera
att leveransen är avtalsenlig. Kundens rätt till Tjänsten
är villkorad av att Kunden erlägger betalning till Leverantören i enlighet med Avtalet samt att Kunden i övrigt
uppfyller Avtalets bestämmelser. Kunden skall på Leverantörens begäran meddela Leverantören hur många
Terminaler denne nyttjar i sin användning av Tjänsten.
Om Kunden har använt Programvaran eller Tjänsten på
fler Terminaler än som har avtalats, ska Kunden på Leverantörens begäran inom trettio (30) dagar betala samtliga tillämpliga avgifter, enligt Leverantörens gällande
prislista vid tidpunkten för begäran, för tid som överutnyttjande av Tjänsten har pågått.
Kunden förbinder sig under avtalstiden att inte använda
någon annan än Leverantören för utförande av tjänster
eller tillhandahållande av produkter eller funktioner som
helt eller delvis motsvarar Tjänsten. Under Avtalets uppsägningstid har dock Kunden rätt att vidta sådana åtgärder som skäligen krävs för att anlita annan leverantör av
motsvarande tjänster.
Återlämnanderätt i visst fall
Om inte annat uttryckligen framgår av Avtalet, gäller att
Tjänsten eller del därav inte kan sägas upp eller avslutas
i förtid. Leverantören och Kunden kan dock i visst fall

träffa överenskommelse om att Kunden under avtalstiden ska ha rätt att återlämna hyrd Utrustning i förtid
med avseende på enstaka försäljningsställen och under
vissa bestämda förutsättningar (t. ex. vid nedläggning av
försäljningsställe) (”Återlämnanderätt”). Överenskommelse om Återlämnanderätt ska vara skriftlig och vara
undertecknad av parterna för att vara gällande. Kunden
ska vid nyttjande av Återlämnanderätt skriftligen meddela Leverantören i god tid i förväg att rätten görs gällande
samt återlämna den Utrustning som omfattas av Återlämnanderätten i fullt funktionsdugligt skick. Förutsatt
att sådant meddelande kommer Leverantören tillhanda
senast sju (7) arbetsdagar före månads utgång samt att
Utrustningen återlämnas före sagda månads utgång, så
upphör Leverantörens avgifter att utgå för återlämnad
Utrustning som omfattas av Återlämnanderätten, med
verkan vid sagda månads utgång.
AVGIFTER OCH BETALNING
Avgifter och ersättning för Tjänsten, inklusive eventuella tilläggstjänster, framgår av Avtalet. Priser, avgifter
och ersättningar är angivna exklusive mervärdesskatt.
I avsaknad av avtalad ersättning, har Leverantören rätt
till ersättning enligt Leverantörens vid var tid tillämpade priser och tariffer. Om inte annat har avtalats, gäller
att Leverantören alltid har rätt att debitera avgifter och
ersättning för Tjänsten från och med datum för leverans
av Utrustning. Om Leverantören har åtagit sig att utföra
visst uppdrag eller viss tjänst, t.ex. av konsultkaraktär,
utgår ersättning enligt löpande räkning om inte annat
avtalats. Om Leverantören har avgett en kostnadsuppskattning, så baseras en sådan på tillgänglig information
vid tidpunkten för uppskattningen och utgör inte ett
åtagande om fast pris. Om inte annat avtalats, står Kunden för transportkostnader. Leverantören förbehåller sig
rätten att ta ut administrativa avgifter/fakturaavgifter
samt att, med en (1) månads skriftligt varsel, justera
priser och prislistor, exempelvis vid kostnadsökningar
och/eller prisjusteringar från underleverantörer. Oaktat
det nyss sagda har Leverantören alltid rätt att en gång
årligen och utan föregående varsel justera ersättningen
för Tjänsten enligt arbetskostnadsindex för tjänstemän
(AKI) preliminärt index, SNI2007-kod J (Informations- och
kommunikationsverksamhet), publicerat av Statistiska
Centralbyrån (SCB); utifrån förhållandet mellan indextal
avseende jämförelsemånaden september året innan
justeringen avses träda ikraft och index för basmånaden
januari det kalenderår när Avtalet ingicks. Leverantören
utfärdar normalt faktura för avgifter och ersättning i förskott och med förfallodag tio (10) dagar från fakturadatum. Leverantören förbehåller sig rätten att begära förskott och/eller betalning a conto, exempelvis vad avser
nya kunder och/eller utförande av större leveranser. Vid
betalningsdröjsmål utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen. Vid försenad betalning har Leverantören rätt (men
inte skyldighet) att med omedelbar verkan avbryta eller
begränsa tillgången till Tjänsten samt, om Kunden inte
har betalat inom fjorton (14) dagar efter skriftlig anmo-
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dan därom, säga upp Avtalet med omedelbar verkan. Vid
hävning enligt det nyss sagda, har Leverantören även rätt
till andra påföljder till följd av kontraktsbrottet, inbegripet rätt till ersättning för uppkommen skada.
FEL
Fel föreligger om Tjänstens eller Utrustningens funktion
avviker från vad som utfästs i Avtalet. Fel föreligger inte
med avseende på avvikelse som direkt eller indirekt
beror på a) försummelse av Kunden eller tredje man; b)
missbruk, obehörig användning eller användning i strid
med instruktioner, specifikationer eller rekommendationer; c) tredjepartsprodukt (varmed avses programprodukt, innehåll eller verktyg som angivits vara tredjepartsprodukt eller där de immateriella rättigheterna inte
tillhör Leverantören); eller d) normal förslitning eller
förbrukningsartiklar. Fel föreligger för tydlighets skull
inte med avseende på avvikelse som direkt eller indirekt
är hänförlig till Kundens kassasystem, IT-infrastruktur,
datakommunikation/kommunikationsnätverk eller annan
utrustning eller tjänst med vilken Tjänsten eller Utrustningen avses samverka (inbegripet fel, försening, avbrott,
prestanda- eller kapacitetsbrist i sådan utrustning eller
infrastruktur eller datakommunikation/kommunikationsnätverk) eller som i övrigt beror på utifrån kommande
orsak. Fel föreligger för tydlighets skull inte heller med
avseende på avvikelse i Tjänstens eller Utrustningens
funktion som är hänförlig till virus eller annat angrepp
på säkerheten, om det inte visas att Leverantören brustit i att på ett fackmannamässigt sätt vidta åtgärder för
att skydda säkerheten. Leverantören svarar för fel vid
försummelse och ska där det är praktiskt möjligt avhjälpa fel med sådan skyndsamhet som omständigheterna
kräver. Kunden ska skriftligen underrätta Leverantören
om fel i enlighet med Leverantörens vid var tid gällande
rutiner. Leverantören har rätt att avhjälpa fel i Terminal
antingen genom reparation eller utbyte. Vid utbyte ska
Terminalen returneras till Leverantören enligt sagda rutiner och på Kundens risk och bekostnad. Leverantörens
ansvar för fel i Terminal gäller i tolv (12) månader från
leveransdatum. Om utbytesservice för Terminaler ingår
i Avtalet med Kunden, så byts istället felaktig Terminal
utan dröjsmål ut till ny/fungerande Terminal under
sådan period som serviceåtagandet gäller. Vid köp av
Terminaler upphör dock utbytesservice för sådana Terminaler att gälla senast 36 månader efter leveransdatum
för ifrågavarande Terminaler. Om det inte föreligger ett
fel som Leverantören svarar för, har Leverantören rätt att
debitera avgift för felsökning enligt vid var tid gällande
prislista samt, vid utbyte, kostnad för ny Terminal. Vid
väsentligt fel, varmed avses sådant fel i Tjänsten eller
Utrustning som har en väsentlig inverkan på Avtalet som
helhet, som inte rättats inom nittio (90) dagar efter Kundens skriftliga underrättelse därom, har Kunden rätt att
säga upp Avtalet med omedelbar verkan genom skriftligt
meddelande därom till Leverantören. Vid Kundens uppsägning av Avtalet till följd av väsentligt fel, har Kunden
rätt till ersättning för uppkommen skada med beaktande

av de begränsningar som anges i punkt 12, nedan. För att
få göra gällande påföljd enligt det nyss sagda, måste Kunden underrätta Leverantören om felet enligt ovan, senast
trettio (30) dagar efter att Kunden har upptäckt eller
bort upptäcka de omständigheter som konstituerar felet,
dock senast i) sex (6) månader efter felets inträffande,
eller, om garanti gäller enligt ovan, ii) senast vid garantitidens utgång. Reklamation eller krav som kommer Leverantören tillhanda efter utgången av nämnda tid får inte
göras gällande.
SERVICE, SUPPORT OCH TILLGÄNGLIGHET
I Tjänsten ingår service (s.k. utbytesservice) och support i den mån detta framgår av Avtalet. Om inte annat
avtalats, gäller Leverantörens vid var tid gällande avtalsvillkor och priser för sådan support/service. Service och
support utförs under normal kontorstid om inte annat
avtalats.
Om Leverantören har gjort särskilda utfästelser eller
garantier i supportavtal eller serviceavtal (exempelvis
avseende tillgänglighet), ska Kunden, utöver rätt till
eventuella prisavdrag och viten, m.m. som må anges i
sådana avtal, inte ha rätt till någon ytterligare ersättning.
Leverantörens ansvar ska inte utvidgas i förhållande
till de ansvarsbegränsningar som framgår av punkt 12 i
dessa Villkor.
Support tillhandahålls endast avseende aktuell och närmast föregående version av Programvaran. Kunden är
också medveten om och accepterar att Leverantören
enligt gällande regelverk för Tjänsten inte kan utföra support med avseende på eller återskapa betaltransaktioner
som är äldre än nittio (90) dagar.
Leverantören strävar efter att Tjänsten, inbegripet Transaktionsväxeln, ska ha en hög tillgänglighet. Leverantören
ansvarar dock inte för Transaktionsväxelns tillgänglighet
annat än i den mån detta uttryckligen har avtalats skriftligen. Leverantören ansvarar för tydlighets skull inte för
problem, störning eller avbrott som beror på produkt
eller tjänst som inte ingår i Tjänsten, såsom Kundens
kassasystem, IT-infrastruktur, datakommunikation/kommunikationsnätverk.
När Leverantören befinner det nödvändigt (t.ex. av tekniska, underhålls- eller säkerhetsskäl), har Leverantören
rätt att vidta åtgärder som kan avbryta eller begränsa
Tjänstens tillgänglighet. Sådana åtgärder ska i görligaste
mån planeras och utföras så att negativ inverkan för Kunden minskas. Underhåll av Transaktionsväxeln sker vid
särskilt kommunicerade tidpunkter (normalt sker planerade driftsstopp natt mellan söndag och måndag 22.0002.00 och inte mer än en gång i månaden). På begäran
av Kunden kan Leverantören i vissa fall flytta ett planerat
driftsstopp till annan tidpunkt som Leverantören i förekommande fall skriftligen bekräftar.
Leverantören har alltid rätt att avbryta eller begränsa
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tillgången till Tjänsten i fall där Leverantören bedömer
att Kunden, Leverantören eller tredje man kan drabbas
av skada, varvid Leverantören får vidta sådana åtgärder
som Leverantören bedömer vara skäligen påkallade med
hänsyn till omständigheterna. Leverantören ska i görligaste mån informera Kunden om sådana åtgärder.
FÖRÄNDRINGAR I TJÄNSTEN
Leverantören har rätt att genom skriftligt meddelande
därom till Kunden förändra Tjänsten eller del därav, förutsatt att sådan förändring enligt Leverantörens skäliga
bedömning inte har någon betydande negativ inverkan
för Kunden. Leverantören får i övrigt genomföra förändring av Tjänsten, förutsatt att Kunden skriftligen har
informerats om förändringen minst två (2) månader i
förväg. I det senare fallet har Kunden rätt att säga upp
Avtalet med verkan det datum då förändringen ska träda
i kraft. Sådan uppsägning måste göras skriftligen senast
en (1) månad innan förändringen ska träda i kraft. Säger
Kunden inte upp Avtalet enligt vad som nyss sagts, ska
Kunden anses ha accepterat förändringen. Leverantören
har alltid rätt att genomföra sådana förändringar i Utrustningen (inklusive Programvaran), Transaktionsväxeln
och Tjänsten i övrigt, som Leverantören bedömer vara
nödvändiga av säkerhetsskäl, för transaktionshanteringen eller till följd av förändringar i regelverk, vilket i vissa
fall kan innebära tillfälliga störningar i transaktioner och/
eller i funktionalitet.
SÄKERHET
Leverantören följer tillämpliga säkerhetsregler och regelsystem för Tjänsten, inklusive Payment Card Industry
Data Security Standard (”PCI DSS”), inklusive vad som
där stadgas om Leverantörens ansvar för kortdata som
denne behandlar, och sådana andra regler som må ersätta eller komplettera PCI DSS. Det åligger Kunden att hålla
sig informerad om innehållet i och följa sådana regler
och regelsystem, inbegripet att vidta sådana förändringar
som sagda regler kan komma att påbjuda. Kunden förbinder sig att följa de regler och procedurer som banker
och andra aktörer vid var tid tillämpar och som har samband med Tjänsten.
IMMATERIELLA RÄTTIGHETER OCH INTRÅNG
Leverantören och dess leverantörer är ägare/innehavare
av de immateriella rättigheterna (inbegripet upphovsrätt
och rättigheter till datorprogram och system) till Tjänsten
och Utrustningen (innefattande eventuella nya versioner
därav). Om Leverantören enligt särskild överenskommelse därom åtar sig att utföra konsult-, utvecklings- eller
liknande tjänster åt Kunden, äger Leverantören, om
inte annat avtalats, resultatet av sådan utveckling jämte
samtliga eventuella därtill hörande immateriella rättigheter. Kunden erhåller inte någon rätt till de immateriella
rättigheterna till Tjänsten eller Utrustningen (eller utveckling därav) utöver rätten att använda Tjänsten under
avtalstiden och i enlighet med Avtalet. Leverantören åtar

sig, inom ramen för de ansvarsbegränsningar som anges
i punkt 12 i dessa Villkor, att hålla Kunden skadeslös avseende krav eller talan som riktas mot Kunden och som
baseras på att Tjänsten utgör intrång i tredje mans immateriella rättigheter, förutsatt att: a) Kunden omgående
skriftligen informerar Leverantören om sådant krav eller
talan så snart Kunden fått kännedom därom; b) Leverantören ges ensamrätt att bestämma över försvaret rörande sådant krav eller talan samt föra förhandlingar om
uppgörelse eller förlikning; c) Kunden samarbetar med
Leverantören och förser Leverantören med all information och assistans som Leverantören bedömer nödvändig
i försvaret av sådant krav eller talan och/eller relaterade förhandlingar. Om Tjänsten eller delar därav utgör
intrång i tredje mans immateriella rättigheter eller om
Leverantören bedömer att så kan vara fallet och/eller att
fortsatt tillhandahållande av Tjänsten inte är försvarligt,
har Leverantören rätt, på egen bekostnad, att: a) modifiera Tjänsten så att den inte längre utgör intrång i tredje
mans immateriella rättigheter, och/eller; b) anskaffa, på
rimliga villkor, nödvändiga tillstånd eller samtycken från
tredje man för att kunna fortsätta tillhandahålla Tjänsten. Leverantören har inte något ansvar gentemot Kunden i fall där: a) intrångskravet eller talan helt eller delvis
baseras på Kundens användning av utrustning, mjukvara,
system, produkt eller tjänst som inte har tillhandahållits
av Leverantören, eller; b) Kunden har vägrat acceptera
en modifiering av Tjänsten som skulle kunna innebära
att intrångskrav eller talan undviks, eller; c) Kunden eller
annan har använt Tjänsten i strid med Avtalet eller för
annat än avsett ändamål, eller; d) intrångskravet eller
talan gäller tredjepartsprodukter. Kunden åtar sig att
hålla Leverantören skadeslös för intrång och påstådda
intrång i tredje mans rättigheter som direkt eller indirekt
orsakats av kundens utrustning, mjukvara eller system
eller som annars orsakats av förhållande för vilket Leverantören inte svarar.
KONFIDENTIELL INFORMATION
Vardera parten åtar sig att skydda mottagen Konfidentiell
Information tillhörig den andra parten på ett adekvat sätt
och med iakttagande av minst samma aktsamhetskrav
som gäller för partens egna konfidentiella information.
Med ”Konfidentiell Information” avses all information
och alla uppgifter av sekretessnatur, inbegripet Avtalet
och dokumentation avseende Tjänsten och uppgifter om
parternas respektive verksamhet och som må tillhandahållas av en part till den andra parten i samband med
Avtalet. Part åtar sig att inte röja eller använda sig av
Konfidentiell Information utöver vad som anges nedan.
Konfidentiell Information får endast delges anställda,
konsulter och samarbetspartners som måste ha tillgång
till sådan information för att Tjänsten ska kunna tillhandahållas och för att parts förpliktelser enligt Avtalet ska
kunna uppfyllas. Om Konfidentiell Information tillhandahålls sådan anställd, konsult eller samarbetspartner,
ska den part som tillhandahåller informationen tillse att
mottagaren av information åtar sig sekretessförpliktelser
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motsvarande de som anges i Avtalet. Parts förpliktelse
att iaktta sekretess enligt ovan ska inte omfatta röjande
eller användning av Konfidentiell Information där part
kan visa: a) att part lagligen innehade informationen
innan den mottogs, utan någon förpliktelse att hemlighålla densamma, eller; b) att part senare har fått tillgång
till informationen från tredje man utan skyldighet att
hemlighålla den, eller; c) att informationen fanns allmänt
tillgänglig (på annat sätt än genom sagda parts försorg),
eller d); att informationen måste röjas på grund av myndighets eller domstols beslut eller enligt lag eller på
grund av börsregler eller motsvarande som är tillämpliga
på part eller för att part ska kunna tillvarata sina rättigheter enligt Avtalet. Part ska utan dröjsmål meddela
motparten vid kännedom om otillåten användning eller
röjande av Konfidentiell Information. Sekretessförbindelserna i denna bestämmelse gäller under avtalstiden och
därefter. Leverantören har dock, om inte annat avtalats,
rätt att ange Kunden som Leverantörens kund i samband
med information, försäljning och marknadsföring, oberoende av medium. I samband med sådana hänvisningar
har Leverantören även rätt att använda Kundens kännetecken/logotyp.
FORCE MAJEURE
Leverantören är befriad från påföljd för underlåtenhet
att fullgöra viss förpliktelse enligt Avtalet, om underlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför
Leverantörens kontroll och som förhindrar fullgörande
eller som medför att fullgörande blir orimligt betungande. Så snart hindret upphör ska förpliktelsen fullgöras
på avtalat sätt. Såsom befriande omständighet ska anses
krig, krigshandling, myndighets åtgärd, ny eller ändrad
lagstiftning, konflikt på arbetsmarknad och därmed jämförliga omständigheter samt varje annan omständighet
utanför Leverantörens kontroll. Om Leverantören önskar
befrielse enligt ovan, ska Kunden utan dröjsmål skriftligen meddelas därom. Oavsett vad som sägs ovan om
befrielse, äger vardera parten rätt att säga upp Avtalet
till omedelbart upphörande, genom skriftligt meddelande därom till motparten, om förpliktelsen försenas med
mer än tre (3) månader.
ANSVARSBEGRÄNSNINGAR
Leverantören ansvarar endast för Tjänsten och inte för
tredjepartsprodukter eller för utrustning (inbegripet kassasystem, IT-infrastruktur eller datakommunikation/kommunikationsnätverk) som tillhandahålls av tredje man
och/eller används av Kunden i samband med Tjänsten.
Leverantören ansvarar således för tydlighets skull inte i
något fall för fel, brist, förlust eller försening som direkt
eller indirekt är hänförlig till förhållanden hos Kunden
eller tredje man. Leverantörens sammanlagda ansvar (inbegripet prisavdrag, eventuella avtalsviten, skadestånd
och varje annan form av ersättning oberoende av kategorisering) i samband med Avtalet är begränsat till ett
belopp som motsvarar i) tjugo (20) % av den sammanlagda ersättning som Leverantören mottagit från Kunden

avseende Tjänsten under den tolvmånadersperiod som
närmast föregick den ersättningsgrundande händelsen,
eller, om avtalstiden har varat kortare tid än tolv (12) månader, ii) den sammanlagda ersättning som Leverantören mottagit från Kunden avseende Tjänsten under den
månad som närmast föregick den ersättningsgrundande
händelsen, multiplicerad med fyra (4). Leverantören
ansvarar inte för indirekta skador eller förluster, såsom
till exempel utebliven vinst, produktionsbortfall, driftsavbrott, förlust av lagrad information eller förlorad eller
försenad transaktionsdata. Krav på ersättning mot Leverantören måste framställas skriftligen senast trettio (30)
dagar efter att Kunden har upptäckt eller bort upptäcka
de omständigheter varpå rätten till ersättning grundas,
dock senast sex (6) månader efter att de ersättningsgrundande omständigheterna inträffade.
BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER
Om Leverantören behandlar personuppgifter enligt detta
Avtal gäller följande. Kunden är personuppgiftsansvarig
och svarar för att behandlade personuppgifter uppfyller
kraven i personuppgiftslagen (eller sådan lagstiftning
som må ersätta personuppgiftslagen) samt för att samtycke till behandling finns från den registrerade eller att
det annars är tillåtet att behandla uppgifterna. Leverantören ska, såsom personuppgiftsbiträde, behandla
personuppgifterna för Kundens räkning enligt Kundens
instruktioner. Leverantören svarar för att tillräckliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas i syfte
att upprätthålla en lämplig säkerhetsnivå för skyddet av
personuppgifter. Personuppgifterna får endast behandlas
för att kunna utföra Tjänsten och i enlighet med Kundens
instruktioner. Leverantören har rätt att anlita underbiträde för att behandla personuppgifterna. Leverantören är
ansvarig gentemot Kunden för underbiträdets fullgörande av skyldigheterna enligt detta Avtal. Om utförande av
Tjänsten inbegriper överföring av personuppgifter till ett
land utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet
(EES), så ska Leverantören tillse att underbiträdet följer
tillämpliga regelverk och procedurer och ingår erforderliga avtal för överföring av personuppgifter till tredje
land. Kunden åtar sig härvid att tillhandahålla erforderlig
assistans.
UNDERLEVERANTÖRER
Leverantören har rätt att anlita underkonsult eller underleverantör för utförande av Tjänsten helt eller delvis,
men ansvarar i sådant fall för sådan underkonsults eller
underleverantörs arbete som för sitt eget.
ÅTERLÄMNANDE AV EGENDOM OCH MATERIAL
Vid Avtalets upphörande ska vardera parten återlämna
egendom och material tillhörigt den andra parten samt
återlämna (eller, om det begärs av den andra parten; förstöra) Konfidentiell Information eller annat material som
överlämnats i samband med Avtalet. Kunden ska på egen
risk och bekostnad returnera all Leverantörens egendom,
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inbegripet Utrustning/Terminaler, kopior av mjukvara,
original och kopior av dokumentation, manualer, symboler samt annat material, samt omgående upphöra med
all användning av Tjänsten, inbegripet Programvaran och
Leverantörens immaterialrätter.
AVTALSTID OCH UPPSÄGNING
Avtalet gäller från datum för undertecknande och tills
vidare.
Kunden har rätt att genom skriftligt meddelande därom
till Leverantören säga upp Avtalet med en (1) månads
varsel. Leverantören har rätt att genom skriftligt meddelande därom till Kunden säga upp Avtalet med två (2)
månaders varsel.
FÖRTIDA UPPHÖRANDE
Part har rätt att genom skriftligt meddelande därom till
motparten säga upp Avtalet med omedelbar verkan om:
a) motparten begår ett väsentligt avtalsbrott och inte
vidtar rättelse (i den mån rättelse är möjlig) av avtalsbrottet inom trettio (30) dagar efter skriftlig anmodan
om rättelse; eller b) motparten försätts i konkurs, upphör
med sin verksamhet, blir föremål för företagsrekonstruktion, ackordsförfarande, ställer in betalningar, inleder
förhandlingar med borgenärer eller får antas vara på
obestånd. Vid förtida uppsägning kan part ha rätt till ytterligare påföljder som följer enligt lag och/eller Avtalet.
Vid förtida uppsägning enligt denna punkt, åtar sig dock
Leverantören, på Kundens skriftliga begäran därom, att
fortsätta att tillhandahålla Tjänsten under en ytterligare
period om maximalt sextio (60) dagar, förutsatt att Kunden i) har erlagt all eventuell utestående ersättning till
Leverantören och ii) fortsätter att erlägga ersättning till
Leverantören för nyttjandet av Tjänsten avseende sådan
ytterligare period.
ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Part får inte överlåta, pantsätta eller upplåta någon av
sina rättigheter enligt Avtalet eller överlåta någon av
sina skyldigheter utan den andra partens skriftliga medgivande i förväg, med undantag för att Leverantören får
överlåta rätten att ta emot betalningar av avgifter och
ersättning till en tredje part utan Kundens föregående
skriftliga medgivande. Leverantören får också överlåta
sina rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet till ett
annat bolag inom Leverantörens företagsgrupp, förutsatt
att Leverantören under en period om sex (6) månader
efter överlåtelsen är solidariskt ansvarig med det övertagande bolaget för skyldigheterna enligt Avtalet.
MEDDELANDEN
Uppsägning och andra meddelanden ska vara skriftliga
och skickas med bud, rekommenderat brev eller e-post
till av parterna angivna adresser. Meddelande ska anses
ha kommit andra parten tillhanda: a) med bud: vid avlämnandet; b) med brev: tre (3) dagar efter avsändande;

c) med e-post: vid mottagande som bekräftats av mottagaren.
TIDIGARE AVTAL, AVTALSÄNDRINGAR
Avtalet utgör och uttrycker hela parternas överenskommelse vad avser det avtalsförhållande som behandlas
häri. Eventuella tidigare avtal, diskussioner, löften, utfästelser och överenskommelser mellan parterna ersätts
av Avtalet. Ändringar i Avtalet ska göras skriftligen och
vara undertecknade av behöriga företrädare för båda
parter för att vara gällande. Leverantören har rätt att
ändra Villkoren genom skriftligt meddelande därom till
Kunden, förutsatt att sådan ändring enligt Leverantörens
skäliga bedömning inte har någon betydande negativ
inverkan för Kunden. Leverantören får i övrigt genomföra
förändring av Villkoren, förutsatt att Kunden skriftligen
har informerats om förändringen minst två (2) månader
i förväg. I det senare fallet har Kunden rätt att säga upp
Avtalet med verkan det datum då villkorsändringen ska
träda i kraft. Sådan uppsägning måste göras skriftligen
senast en (1) månad innan villkorsändringen ska träda i
kraft. Säger Kunden inte upp Avtalet enligt vad som nyss
sagts, ska Kunden anses ha accepterat villkorsändringen.
TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTER
För Avtalet gäller svensk rätt. Tvister som uppstår i anledning av Avtalet ska slutligt avgöras genom skiljedomsförfarande administrerat av Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut (SCC). Regler för Förenklat Skiljeförfarande ska tillämpas om inte SCC med beaktande av
målets svårighetsgrad, tvisteföremålets värde och övriga
omständigheter bestämmer att Skiljedomsregler ska til�lämpas. I sistnämnda fall ska SCC också bestämma om
skiljenämnden ska bestå av en eller tre skiljemän. Skiljeförfarandet ska äga rum i Stockholm och språket för förfarandet ska vara svenska. Skiljeförfarande som påkallats
med hänvisning till denna skiljeklausul omfattas av sekretess. Sekretessen omfattar all information som framkommer under förfarandet liksom beslut eller skiljedom som
meddelas i anledning av förfarandet. Information som
omfattas av sekretess får inte i någon form vidarebefordras till tredje person utan den andra partens skriftliga
samtycke. Part ska emellertid inte vara förhindrad att
vidarebefordra sådan information för att tillvarata sin
rätt mot den andra parten eller om part enligt författning, myndighets beslut, börskontrakt eller motsvarande
är skyldig att lämna sådan information. Tvist som avser
förfallen fordran under 250 000 kronor får oberoende av
ovanstående skiljeklausul väckas i allmän domstol.
__________________________________
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