Licensavtal
Avtal har idag slutits mellan Kunden - nedan Kunden (org. nr …………………) och Tervix
AB -nedan Tervix (org.nr 556230-1639).
§1 Bakgrund
Tervix har sedan 2002 utvecklat användarvänliga och effektiva webbprogram och har
upphovsrätten till källkoden, den tekniska lösningen, den grafiska utformningen och
användargränssnittet. Källkoden och lösningarna i övrigt får bara ändras eller kundanpassas
av Tervix eller av Tervix använd underkonsult. I de fall programmen har anpassats till
Kunden benämns de Applikationer. Programmen/applikationerna får enbart driftas på av
Tervix nyttjade servers placerade i Sverige.
Tervix licensierar sina produkter och applikationer till kunder som icke exklusiva licenser
innebärande att kunderna mot en avgift till Tervix har rätt att i sin egen verksamhet nyttja
dem. Webbhotellkostnad debiteras på motsvarande sätt av Tervix. Betalning sker kvartalsvis,
halvårsvis eller årsvis i förskott.
För att kunna bistå kunden i service- och supportärenden har Tervix systemadministrationsrätt
för de licensierade produkterna.
§2 Kundens rätt
Kunden har systemadministrationsrätt för sin licensierade produkt/applikation och kan i sin
tur dela ut olika rättigheter. Kunden ansvarar helt för innehållet som administreras i det
program/applikation som har licensierats. Har Tervix gjort layout av hemsidor, etc. samt
producerat upphovsrättsligt material för kunden är det kundens egendom om betalning har
skett för Tervix arbete.
Önskar Kunden säga upp licensen skall uppsägning ske skriftligen eller via e-mail med sex
månader uppsägningstid. Annars löper avtalet automatiskt vidare.
Innehållet i de databaser och publika sidor som administreras med Tervix
produkter/applikationer och som Kunden har betalat för, är Kundens egendom och kan flyttas
till andra administrationssystem förutsatt att sådana system på Kundens bekostnad anpassas
att kunna administrera databaserna och de publika sidorna. Tervix lämnar i sådana fall full
information om konfigureringen mot att Kunden betalar för den tid och de kostnader som
krävs för att stödja mottagande system.
§3 Priser
Avgiften 2013/2014 för webbhotell och nyttjandet av Tervix produkter/applikationer är:
Produkt/applikation

Avgift/månad (kr)

Webbhotell
Applikation
1

Gratis service/support
per månad (minuter)
-

Timkostnader för av Kunden beställda uppdrag eller service/support utöver vad som framgår i
tabellen ovan debiteras 840 kr/tim.
Buggar åtgärdas kostnadsfritt.
Vid anpassningar till senare versioner än Internet Explorer 10 sker detta till timkostnaden 420
kr/tim. Samma gäller för motsvarande större operativsystem (Chrome, Google, Safari, etc.)
Årliga prisuppjusteringar görs med 3 %.
§4 Ej fullgjord betalning
Har avgifter och kostnader enligt §3 inte betalats trots två påstötningar från Tervix, har Tervix
rätt att stänga av Kundens administrationsrätt tills full betalning har skett. Har inte det skett
inom två månader från förfallodatum har Tervix rätt att stänga ner hemsidan varefter sidan
kan öppnas efter det att full betalning plus påminnelseavgifter, räntekostnader och
öppningsavgift har erlagts.
Är skälet till utebliven betalning tillfällig likviditetsbrist kan en avbetalningsplan på
utestående belopp eventuellt upprättas förutsatt att Tervix accepterar en sådan lösning.
§4 Tvist
Ev. tvist skall hänföras till Tingsrätten i Göteborg.
Göteborg 201x-xx-xx
Tervix AB

Kunden

……………………….

…………………………..
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