Hyresavtal Språkbilder
Allmänna villkor för abonnemang gällande Språkbilders produkt
Språkbilder är ett Internetbaserat läromedel för språkinlärning. Språkbilder innebär att material för språkinlärning kan laddas
ner ifrån ett bildarkiv till en lokal dator för att sedan kunna användas digitalt eller i pappersformat. Läromedlet riktar sig mot
olika typer av handikapp för att träna språk.
1. Hyresavgift
Hyresavgiften faktureras förskott för gällande period. Alla priser är exklusive moms. Priset är beräknat på …….. antal lärare
varför större ändringar i antal (+ 20 %) skall meddelas Språkbilder för ny prisoffert. Hyran kan inte bli lägre än den hyra som
gäller vid avtalets start.
2. Avtalstid
Hyresavtalet löper årsvis eller det antal avtalade år enligt sida 1 och förlängs automatiskt med ett år i taget vid utebliven
uppsägning. Uppsägning skall ske skriftligen senast 3 månader före avtalsperiodens slut. Återbetalning av årsavgift sker ej
under löpande abonnemangsperiod. Språkbilder förbehåller sig rätten att ändra hyresavgiften för kommande avtalsperiod.
3. Betalningsvillkor
Betalningsvillkor enligt sid 1. Gällande förlängning 30 dagar netto. Dröjsmålsränta om 2 % per månad utgår från fakturans
förfallodatum på oreglerat belopp till dess full betalning sker.
4. Överlåtelse av hyresrätt
Kunden förbinder sig att inte utan Språkbilders skriftliga medgivande göra Språkbilder tillgängligt till annan än Kundens egna
anställda eller föräldrar.
5. Upphovsrätt
Samtliga immateriella rättigheter till Språkbilder liksom äganderätten tillkommer Språkbilder Sweden AB. Kund äger ej rätt att
på egen hand eller med hjälp av konsult ändra i Språkbilders material utan Språkbilders skriftliga medgivande.
Vite utgår med 200 000 kr om kund bryter mot detta.
6. Begränsningar av Språkbilder ansvar
Språkbilder friskriver sig från ansvar för varje form av direkt eller indirekt skada som må drabba Kund eller tredje man i
anledning av Språkbilders användning. Språkbilder friskriver sig även från ansvar för direkt eller indirekt skada som må
drabba Kund pga uppdatering eller nyinstallation i kundens datormiljö som påverkar funktion och användning av Språkbilder.
Eventuella krav/ersättning är under alla omständigheter begränsad till den för hyresperioden erlagd hyresavgift.
7. Underhåll och support
Support debiteras löpande med 750 kr per timme. Språkbilder håller normalt öppet för supportfrågor helgfria vardagar
09.00-16.00 och stängt för lunch 12.00-13.00. Kund skall utse en namngiven person som är ansvarig för kontakt med
Språkbilder, alla supportärenden förmedlas via denna person. Support ärenden skall skickas skriftligt via www.språkbilder.se
Underhåll i form av att arkivet löpande följer uppdateringar av mjukvara ingår i hyran.
8. Tekniska krav och installation
Se separat kravspecifikation

9. Övrigt
I övrigt hänvisas till tillämpliga delar i IT-Företagens Allmänna bestämmelser, Elektroniska tjänster.
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