
ALLMÄNNA VILLKOR

1. Inledning

1.1 Dessa allmänna villkor skall – om parterna inte skriftligen avtalar något annat – utgöra

avtalsinnehåll mellan ezInvoice AB och Kunden vid köp och användande av

programvaran EasyInvoice tillhandahållen av ezInvoice AB.

1.2 Genom användande av programvaran accepterar Kunden dessa villkor. Om Kunden

inte accepterar dessa villkor skall programvaran ofördröjligen returneras till ezInvoice

AB tillsammans med eventuell annan levererad med programvaran tillhörande

produkt.

2. Omfattning

2.1 Kunden erhåller genom köpet och användandet en (1) användarlicens för EasyInvoice

i enlighet med specifikationer som återfinns på hemsidan www.easyinvoice.se

2.2 Genom erhållen licens erhåller Kunden rätten att använda ett (1) exemplar av

programvaran. Med ”använda” avses att lagra, ladda ner, installera, använda och/eller

visa upp programvaran.

2.3 Kunden äger inte rätt att mångfaldiga eller utföra ändringar i programvaran; liksom

inte att inaktivera licens- och kontrollfunktioner i densamma. För det fall erhållen

licens tillåter samverkande användning av programvaran tillåts inte fler användare än

det maximala antal användare som meddelats vid registrering att nyttja

programvaran.

2.4 Licensen gäller under ett (1) år från det datum då Kunden påbörjade användande av

programvaran.

2.5 För det fall licensen inte sägs upp senast en (1) månad före avtalstidens utgång

förlängs avtalstiden automatiskt med ytterligare ett (1) år med motsvarande

uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig.

3. Pris och betalning

3.1 Prislista för köp och användande av programvaran återfinns på hemsidan

www.easyinvoice.se och dessa priser är angivna exklusive mervärdesskatt och/eller

andra avgifter.

3.2 Betalning skall ske inom 30 dagar efter produktionsättning av Kunden.

3.3 Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag samt ersättning för skriftlig

betalningspåminnelse och inkassokrav enligt gällande författningar.



4. Rättigheter

4.1 Kunden erhåller genom erhållen licens nyttjanderätt till programvaran. Alla övriga

rättigheter avseende programvaran såsom äganderätt, upphovsrätt eller annan rätt

tillkommer ezInvoice AB.

5. Kopiering och anpassning

5.1 Kunden äger rätt att göra en säkerhetskopia, s.k. back up, av programvaran.

Säkerhetskopia skall förvaras på betryggande sätt, så att den inte kan

användas/åtkommas av annan än Kunden.

6. Förbud mot överlåtelse m.m.

6.1 Kunden får inte utan ezInvoice AB:s skriftliga medgivande överlåta sin nyttjanderätt

till annan. Kunden får inte heller till annan hyra ut, låna ut eller på annat sätt upplåta

eller tillhandahålla hela eller delar av programvaran.

7. Ansvarsbegränsning

7.1 ezInvoice AB ansvarar varken för direkt eller indirekt skada eller ekonomisk förlust

som är hänförlig till fel i programvaran eller tjänsten, förlust av, felaktig eller

utebliven leverans av data, datavirus, buggar eller omständighet av liknande slag.

ezInvoice AB ansvarar heller inte för fel som kan härröra från användandet av

programvaran.

8. Förtida uppsägning

8.1 ezInvoice AB äger rätt att säga upp licensen till omedelbart upphörande eller till annan

tidpunkt för det fall Kunden bryter mot någon av dessa villkor.

8.2 Vid sådan ovan angiven förtida uppsägning skall Kunden på egen bekostnad

ofördröjligen returnera programvaran till ezInvoice AB. Detsamma gäller även

eventuell annan levererad med programvaran tillhörande produkt.


