Allmänna försäljnings- och leveransvillkor
Gäller från 1 januari 2022
1. Omfattning
1.1 Villkoren reglerar förhållandet mellan parterna
CODAB AB (nedan kallad Säljaren) och köparen
(nedan kallad Köparen) av produkter,
programvara, licenser, utrustning, tillbehör,
tjänster o. dyl. från Säljaren.
1.2 Om Säljaren eller Köparen i erbjudanden, avtal
eller andra handlingar som rör ovan, åberopar
Säljarens villkor är det dessa villkor som avses.
1.3 Dessa allmänna försäljnings- och leveransvillkor
kan ändras med 30 dagars varsel och gällande
villkor kommer att finnas på Säljarens webbplats.

2.2 Varken Köparens standardvillkor eller av Köparen
formulerade specialvillkor i offertmaterial, orders,
korrespondens eller dylikt betraktas som avsteg
från eller tillägg till villkoren nedan, såvida inte
Säljaren uttryckligen har accepterat dem
skriftligen. Köparens direkta eller indirekta
hänvisningar till sådana villkor i samband med en
aktuell order räcker alltså inte för att de ska
betraktas som accepterade av Säljaren.
2.3 Om leveransen omfattar produkter som levereras
av tredje part, t ex programvara, gäller tillika den
tredje partens allmänna villkor och licensvillkor.
2.4 För bankkortsterminaler är TapNet och PSAMlicens obligatoriska. Genom licensen får Köparen

2. Avtalsgrund

rätt att använda programvara och

2.1 Alla tjänster och produkter (nedan kollektivt be

uppdateringar av programvaran i

nämnda "leverans") köps av Köparen i enlighet
med försäljnings- och leveransvillkoren nedan,
vilka är uttömmande såvida inte tillägg eller
undantag har accepterats skriftligen av Säljaren.

betalningslösningar samt tillgång till
betalningslösningen, inklusive ändringar som
säkerställer att betalningslösningens programvara
lever upp till Nets Danmark A/S krav.

Med leverans, som därmed omfattas av
försäljnings- och leveransvillkoren, avses:
•

individuellt utvecklade datorprogram, d v s
programvara som utvecklats av Säljaren
utifrån Köparens uppdragsbeskrivning
inklusive specifikationer och instruktioner;

•

standardprogramvara och
standardkomponenter, d v s programvara och
utrustning som Säljaren utvecklat för flera
kunder;

•

hårdvara, inklusive kretskort, skåp etc. som

•

system, programvara eller hårdvara som

Säljaren utvecklat och designat;
utvecklats och/eller producerats av tredje part
•

PSAM

•

licenser för bl.a. programvara och TapNet,
oavsett om programvara och
betalningslösningar utvecklats av Säljaren
eller av tredje part men som förmedlas via
Säljaren, inklusive PSAM-licens.

3. Erbjudande/order
3.1 Om inget annat avtalats är offerter från Säljaren
bindande i 30 dagar räknat från offertdatum.
3.2 Avtal mellan Köparen och Säljaren anses ha
ingåtts först när Köparen fått en skriftlig
orderbekräftelse från Säljaren eller när Köparen
insåg, eller borde ha insett, att Säljaren påbörjat
arbetet med ordern. Detsamma gäller för
tilläggsbeställningar till tidigare lagda orders.
3.3 Köparens eventuella invändningar mot innehållet i
orderbekräftelsen ska framföras skriftligen och
vara Säljaren till handa senast fem (5)
arbetsdagar efter datum för orderbekräftelsen.
3.4 Annullering eller ändring av en order kan endast
göras med Säljarens skriftliga godkännande.
3.5 Säljaren har när som helst rätt att ändra
materialval och utformning av den erbjudna varan
under förutsättning att leveransen fortsatt uppfyller
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gängse standard och i synnerhet Köparens
angivna specifikationer.
3.6 Hel eller delvis annullering av beställningar
accepteras endast enligt överenskommelse och
mot ersättning av upplupna kostnader.

5. Priser
5.1 Alla priser anges vid var tid gällande
mervärdesskatt, andra avgifter, tullar, skatter, frakt
etc. med reservation för prisökningar från
underleverantörer samt förändringar i skatter,
tulltariffer, växelkurser, råvarupriser och

4. Köparens skyldigheter
4.1 Köparen ansvarar för att på egen bekostnad och
risk skydda sin egna data.
4.2 Köparen ska betala licenser för TapNet fram till
dess att de avregistreras hos Säljaren.
4.3 Köparen är skyldig att uppdatera programvara
och/eller byta ut PSAM i terminalen när Nets
och/eller tredje part släpper nya versioner, som
kräver uppdatering av programvara eller byte av
PSAM. Köparen accepterar att Nets och/eller
tredje part får uppdatera eller modifiera program
vara. Kunden underrättas om en
programvaruuppdatering kräver Kundens aktiva
medverkan.
4.4 Om inget annat avtalats med Säljaren ska
Köparen bära alla kostnader för integrationen av
den av Säljaren köpta lösningen i Köparens övriga

fraktkostnader.
5.2 Om inga fasta priser har avtalats sker alla
leveranser till Säljarens aktuella tim- och listpriser.
5.3 Alla priser kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
5.4 Licensen för TapNet debiteras om inget annat är
överenskommet månadsvis i efterskott.
5.5 Priserna indexregleras automatiskt per 1 januari
varje år baserat på utvecklingen för AKI för
tjänstemän (SCB) löneindex för kategori SNI: J,
där index jämförs med medelvärde för Q3
föregående år med året innan. Januari 2008 =
index 100; dock som lägst 3 procent.
Indexregleringen av priser meddelas inte specifikt
till Köparen.
5.6 Fakturor kan påföras fakturaavgift, fraktkostnad
och miljöskatt enligt Säljarens prislista.

relevanta system, inklusive kostnader för
kommunikation, installation och strömförsörjning
mm.
4.5 Köparen får endast efter överenskommelse ta
bort, ändra eller täcka över varumärken,
patentmärkning, garantietiketter eller annan
märkning som Säljaren eller tredje part påfört
leveransen, eller annat säljmaterial med
anknytning till levererad utrustning.
4.6 Om Köparen har uppgett en e-postadress till
Säljaren kan priser och allmänna försäljning - och
leveransvillkor meddelas elektroniskt. Köparen är
skyldig att meddela Säljaren vid ändringar av
adress/e-postadress och är själv ansvarig om Kö
paren inte meddelas om ändringar ifall Säljaren
inte har fått information om ändringar av adress/epostadress.
4.7 Köparen har att följa de regler för exportkontroll
som gäller enligt svensk och utländsk lagstiftning i
den mån leveransen exporteras eller
återexporteras.

6. Betalning
6.1 Om inget annat avtalats förfaller köpesumman för
alla leveranser, såväl fullständiga som partiella, till
kontant betalning 30 dagar netto efter faktura som
upprättas omedelbart efter leverans. Om Köparen
inte kan ta emot leveransen vid avtalad tidpunkt
upprättas fakturan när Säljaren meddelar att
leveransen är klar att leverera.
6.2 Säljaren kan välja att fakturera installation och
leverans separat.
6.3 Om en leverans eller installation sträcker sig över
mer än en (1) månad förbehåller sig Säljaren
rätten att debitera ett förskottsbelopp (a conto)
varje månad motsvarande den på fakturadagen
levererade leveransen.
6.4 Om Köparen inte betalar en faktura i tid kan
Säljaren lägga på dröjsmålsränta och
påminnelseavgifter i enlighet med gällande regler,
inklusive räntelagen, samt annullera eventuella
rabatter för den samlade ordern.
Påminnelseavgifter och räntesatser anges i
Säljarens prislista.
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6.5 Om Säljaren, efter avtalets ingående, får osäker

fram med det antal kalenderdagar som går från

kreditinformation om Köparen har Säljaren rätt att

orderbekräftelse tills att Säljaren tagit emot

kräva förskottsbetalning eller säkerhet för

Köparens specifikationer. Likaledes flyttas

köpesumman med uppskattade tillägg, se. punkt

leveranstiden fram om Säljaren därefter förhindras

6.4, samt avbryta vidare leveranser fram tills att

att fullgöra utförandet av ordern av orsaker som

betalning erhållits. Om förskottsbetalning/säkerhet

kan härledas till Köparen, omständigheter hos

inte erhålls inom tre (3) arbetsdagar efter

Köparens leverantörer eller Force Majeure.

Säljarens skriftliga anmodan har Säljaren tillika

Säljaren har utöver avtalade priser rätt att till

rätt att häva avtalet på grund av väsentligt

listpris fakturera eventuella resurser som avsatts

avtalsbrott från Köparens sida och/eller kräva

för ordern men som av nämnda grunder inte kan

ersättning.

arbeta med den och inte heller ägna sig åt andra

6.6 Köparen har inte rätt att utan Säljarens
medgivande innehålla del av köpesumman varken

uppgifter under perioden(-erna) i fråga.
8.3 Säljaren är, utan att det anses som försening,

som garanti för uppfyllelse av eventuella

berättigad att med rimligt skriftligt varsel flytta fram

motprestationer eller på grund av annan orsak då

tidsfrister såsom milstolpar, tester etc. - en eller

sådant innehållande är att betrakta som väsentligt

flera gånger - med så många dagar att

avtalsbrott.

leveranstiden(-erna) flyttas fram med upp till 60
arbetsda gar.

7. Äganderättsförbehåll
7.1 Säljaren förbehåller sig äganderätten till de varor
som levereras tills att betalning erlagts såtillvida
ett sådant äganderättsförbehåll är giltigt enligt till
lämplig lagstiftning. Köparen får enkom
nyttjanderätt till levererad programvara.
7.2 Säljaren har rätt att återkalla leveranser även om
de innehåller tredje parts data/tillgångar och
disponera över återkallade leveranser enligt
allmänna regler i svensk lag.
7.3 Köparen har inte rätt att sälja en leverans, eller
delar av den, vidare innan köpesumman erlagts,
på samma sätt som Köparen fram tills dess inte
har rätt att disponera över leveransen på ett sätt
som kan medföra att äganderättsförbehållet sätts

8.4 Säljaren har rätt att, utan köparens samtycke, helt
eller delvis låta underleverantörer fullgöra
Säljarens skyldigheter.
8.5 Innan Köparen tar över leveransen har Köparen
inte rätt att ta leveransen eller någon del av den i
bruk. Om Köparen använder leveransen eller
någon del av den före övertagandet utan
Säljarens samtycke anses Köparen ha övertagit
leveransen.
8.6 Säljarens tjänster betraktas som levererade på
löpande basis; varor betraktas som levererade vid
fysisk överlämning till Köparen. Om inget annat
avtalats sker leverans och riskövergång Ex Works
("EXW') enligt definitionen i gällande lncoterms.
Frakt sker på Köparens risk. Köparen ska själv
försäkra leveransen.

ur spel såsom vid inlemmande av andra
produkter.

8. Leverans
8.1 Angivna leveranstider är ungefärliga och inte
bindande såvida inget annat avtalats och Säljaren
har bekräftat detta skriftligen. Om leveranstiden
inte är fastställd kan endera parten skriftligen
begära att beställningen effektueras med rimligt
varsel.
8.2 Leveranstiden fastställs under förutsättning att alla
Köparens specifikationer är tillgängliga senast vid
tidpunkten för när Säljaren skickar
orderbekräftelsen. I annat fall flyttas leveranstiden

9. Upphörande och uppsägning av licenser
9.1 Nyttjanderätten till programvarulicenser, gateway
och PSAM gäller fram tills att den sägs upp eller
upphävs av någondera parten.
9.2 Säljaren och Köparen kan skriftligen säga upp
avtalet om programvarulicenser och PSAM från
Nets med en (1) månads varsel, räknat från den
första dagen i månaden efter. Vid prisförändringar
som meddelats av Nets kan Köparen säga upp
avtalet med en (1) månads varsel.
9.3 Förbetalda licenser återbetalas inte.
9.4 Uppsägning av licenser ska göras skriftligen per epost till support@codab.se. Uppsägningen ska
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som minst innehålla kundens namn, serienummer

förmedlas eller på annat sätt komma till tredje

för betalningslösningar och PSAM-nummer för

parts kännedom.

PSAM om det gäller bankkortsterminal.
9.5 Bägge parter kan säga upp avtalet om den andra
parten väsentligen bryter mot avtalet. Kundens
underlåtenhet att i rätt tid erlägga förfallna belopp

11.3 Säljaren är inte skyldig att lämna ut material som
ligger till grund för utförandet av Säljarens
leveranser.
11.4 Även om ritningar, beskrivningar och liknande

betraktas alltid som ett väsentligt avtalsbrott som

tillhandahålls gratis i samband med ett

berättigar Köparen att säga upp avtalet helt eller

erbjudande, förblir de Säljarens egendom. Sådant

delvis utan föregående meddelande.
9.6 Vid avtalets upphörande förbinder sig Köparen att
omedelbart sluta använda TapNet och PSAM.
9.7 Om avtalet upphör eller Köparen underlåtit att er

material får inte på något sätt missbrukas eller
lämnas ut till en tredje part och ska återlämnas till
Säljaren om erbjudandet inte accepteras.
11.5 Säljaren behåller alla rättigheter över den know

lägga betalning har Säljaren rätt att spärra an

how som Säljaren har upparbetat och levererat.

vändningen av TapNet och PSAM samt ta ut en

Köparen har endast rätt att använda denna know

avgift för eventuell återöppning av programvara,

how i samband med Säljarens leverans.

terminaler m.m.
12. Klagomål/reklamation
10. Installation, service och reparation
10.1 Om installation, service och reparation utförs i

12.1 Det åligger Köparen att omedelbart kontrollera
alla leveranser löpande och skriftligen påtala

Köparens lokaler är Köparen ansvarig gentemot

eventuella brister/förseningar utan onödigt

Säljaren för att installationen kan utföras i linje

dröjsmål efter att bristen/förseningen upptäckts,

med gällande lagar och bestämmelser som rör

eller hade kunnat upptäckas, med bifogande av en

arbetsmiljön på installationsplatsen.

detaljerad beskrivning av problemet. Köparen är

10.2 Det åligger Köparen att bekosta nödvändiga
säkerhetsåtgärder.
10.3 Om inget annat avtalats ska Köparen bekosta och

skyldig att själv tillhandahålla eventuella
testspecifikationer och testdata.
12.2 Klagomål rörande defekter eller andra synliga fel

på fackmannamässigt vis utföra förberedande

ska göras inom tio (10) dagar efter mottagandet

arbeten såsom betongarbeten, fundament och

av leveransen. I annat fall har Köparen inte rätt att

liknande byggnadsarbeten inklusive framdragning

åberopa felet.

av rör, elledningar och andra nödvändig
anslutningar.
10.4 Förberedande arbeten ska vara slutförda innan
Säljarens personal anländer till
installationsplatsen. Fundament och andra
underlag ska kunna bära den belastning de är
dimensionerade för.

12.3 Klagomål som rör fakturainnehåll ska skickas
skriftligen inom tio (10) arbetsdagar efter
mottagande av faktura.
12.4 Försening kan aldrig åberopas senare än tio (10)
arbetsdagar från leverans.
12.5 Brister kan aldrig åberopas senare än tolv (12)
månader efter leverans.
12.6 I händelse av reklamation har Köparen först efter

11. Ritningar och beskrivningar
11.1 Alla ritningar och tekniska dokument som rör
leveransen eller utförandet av den, inklusive
sådana som före eller efter avtalsingåendet
överlåts till Köparen, förblir Säljarens egendom.
11.2 Sådant material får inte utan Säljarens skriftliga
medgivande användas för andra ändamål än

överenskommelse rätt att ta leveransen i bruk eller
disponera över den på annat sätt, inklusive
returnera den. Om Köparen har reklamerat
leveransen och det visar sig att den inte är
behäftad med

brister som Säljaren kan lastas

för, har Säljaren rätt till ersättning för det arbete
och de kostnader som reklamationen åsamkat
Säljaren.

igångsättning, drift och underhåll av leveransen.
Utan Säljarens skriftliga samtycke får nämnda
material inte användas, kopieras, reproduceras,

4(7)

13. Felavhjälpning
13.1 Innan Köparen begär felavhjälpning ska Köparen
gå igenom lämpliga felsökningssteg samt
säkerställa skydd av program, data och värden.
13.2 En leverans betraktas som felfri om den i allt
väsentligt motsvarar till av Säljaren godkänd
dokumentation. Vid bedömning av om
funktionaliteten är bristfällig gäller på samma sätt
att den i allt väsentligt ska ligga på en fullgod nivå,

13.7 Säljarens ansvar för produkter, inklusive
programvara, som tillhandahålls av tredje part
begränsar sig till de befogenheter och rättsliga
följder som Säljaren utan kostnad kan hänskjuta
till berörd(-a) part(-er).
13.8 Om den sålda utrustningen har modifierats eller
servats av någon annan än Säljaren eller av
Säljaren anvisad reparatör kan Säljaren neka att
erbjuda kostnadsfri felavhjälpning.

men på vilket sätt detta ska uppnås kan skilja sig
från Köparens krav/önskemål.
13.3 Säljarens skyldighet att erbjuda felavhjälpning
och andra befogenheter att åberopa brister gäller
inte för brister orsakade av material som
tillhandahållits av Köparen, inklusive av Köparen
föreskrivna konstruktioner, eller som beror på
naturligt slitage, överbelastning, vandalism,
vätskor, felaktigt handhavande, bristfällig
installation som utförts av Köparen eller på
dennes vägnar av tredje part, bristfälligt underhåll,
oavsiktlig skada eller andra omständigheter för
vilka Köparen bär ansvar eller risk.
13.4 Om en leverans är bristfällig, se punkt 13.1-13.2,
förpliktar sig Säljaren att utan ogrundat dröjsmål
inleda felavhjälpning efter att brister konstaterats
vid mottagande av Köparens reklamation. Om
felavhjälpning inte är möjlig, eller enligt Säljarens
mening inte är görbar inom rimlig tidsrymd eller till
rimlig kostnad, har Säljaren rätt att efter eget tycke
antingen (a) erbjuda ny leverans inom lämplig
tidsrymd eller (om omleverans inte lyckas); (b)
erbjuda Köparen ett proportionerligt prisavdrag.
13.5 För att få felavhjälpning ska Köparen tillse att
leveransen returneras till Säljaren. Köparen ska
bära kostnaderna för transport och frakt i
samband med felavhjälpningen. Om felavhjälpning
ska utföras på Köparens adress ska Köparen stå
för de extra kostnader som Säljaren ådrar sig vid
felavhjälpning såsom kostnader för löner, körning,
demontering och liknande i samband med byte
och/eller reparation.
13.6 Alla befogenheter att åberopa brister annulleras
om avtalade betalningsvillkor inte respekteras eller
om Köparen under felavhjälpningsperioden gör
egna ändringar eller reparationer av leveransen.
På samma sätt förlorar Köparen sin rätt att
framföra krav på grund av brister/förseningar om
Köparen inte informerar Säljaren om fel/försening
inom angivna tidsfrister.

14. Ansvar och ansvarsbegränsning
14.1 Parterna är ersättningsansvariga enligt allmänna
regler i svensk lagstiftning med förbehåll för de be
gränsningar som anges i detta avtal.
14.2 Säljaren är endast ansvarig för sina egna
prestationer och förutsättningar. Säljaren ska
således under inga omständigheter hållas
ansvarig för fel/brister eller förseningar eller i
övrigt för bristande avtalsuppfyllelse i den mån
detta beror på Köparen eller tredje part. Exempel
på detta är Köparens missbruk eller vårdslöshet,
Köparens felaktiga handhavande,
kommunikationsinfrastruktur eller annan hårdvara,
Köparens ändringar av eller ingrepp i leveransen,
fel eller brister i data som uppges eller
tillhandahålls av Köparen (eller Köparens
kunder/leverantörer).
14.3 Säljarens ansvar för fel omfattar inte fel eller
brister i andra leverantörers programvara som
ingår i leveransen. Säljaren åtar sig endast att
förmedla klagomål rörande programvara till
Säljaren av den.
14.4 Vidare ska Säljaren under inga omständigheter
hållas ansvarig för indirekta förluster såsom förlust
av goodwill, utebliven intäkt, rörelseförlust,
driftstörning, dataförlust, ränteförlust och liknande.
14.5 Säljaren har produktansvar i enlighet med
allmänna regler i svensk lag.
14.6 Säljarens totala ersättningsansvar är under alla
omständigheter beloppsmässigt begränsat då
Köparens totala ersättningskrav är satt till ett
samlat belopp som högst motsvarar av Köparen
erlagda avgifter under de senaste tolv (12)
månaderna, dock högst SEK 500 000.
Beloppsbegränsningen gäller för alla typer av
ansvar och krav, såväl avtalsenliga som icke
avtalsenliga, strikt ansvar, garantiansvar, böter
samt krav på återbetalning av erlagda belopp.
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14.7 Varje order betraktas som ett självständigt avtal

skulle bidra till utvecklingen av någon del av

med Säljaren och har ingen bäring på andra

programvaran på ett sätt som innebär att Köparen

ordrar även om det skulle finnas ett nära samband

får rättigheter till den enligt upphovsrättslagen,

eller beroendeförhållande leveranser emellan.

intygar Köparen genom detta avtal att man är

14.8 Ovan nämnda begränsningar av Säljarens ansvar
gäller inte om Säljaren gjort sig skyldig till grov
oaktsamhet.
14.9 Vidare gäller Säljarens ansvar under högst ett (1)
år efter leverans.
14.10

införstådd med att sådana rättigheter övergår till
Säljaren utan särskild ersättning.
16.3 Köparen får endast en icke-exklusiv och icke
överlåtbar nyttjanderätt till levererad programvara
och dokumentation. Detta gäller såväl individuellt

Om den sålda utrustningen och/eller

utvecklad programvara som standardprogram

programvaran har modifierats eller servats av

vara och komponenter. Nyttjanderätten är inte

andra än Säljaren, bär Säljaren inget ansvar för

tidsbegränsad förutsatt att Köparen löpande

konsekvenserna av ändringarna.

betalar för årliga programvarulicenser.
16.4 Programvaran får endast nyttjas vid användning

15. Force Majeure
15.1 Force majeure föreligger om en part eller dess
underleverantör hindras från att fullgöra detta avtal
(eller tillhörande underleverantörsavtal) till följd av
krig, inbördeskrig, uppror, epidemier, pandemier,
offentliga restriktioner, inklusive men inte
begränsat till, påbud och rekommendationer från
offentliga myndigheter, som parten antingen är
skyldig eller väljer att följa, import- eller
exportförbud, naturkatastrofer, inklusive men inte
begränsat till, jordbävningar, flodvågor, stora
översvämningar, tromber, vulkanutbrott,
omfattande arbetskonflikter, bränder eller
liknande, som inte kunde eller hade kunnat
förutses av parterna vid ingåendet av detta avtal
(eller tillhörande underleverantörsavtal).

av komponenter i vilka programvaran är en
integrerad del.
16.5 Överlåtelse av programvaran eller nyttjanderätten
till tredje part, reproduktion, översättning,
anpassning, modifiering, dekompilering, reverse
engineering, utöver vad som medges enligt
tvingande lagstiftning, kringgående av
nyckelanordningar eller behörighetskoder är inte
tillåtet.
16.6 Leveransen omfattar programvaran i den på
dagen för erbjudandet gällande versionen.
Säljaren garanterar inte kompatibilitet med andra
datorsystem, inklusive programvara, eller med nya
programvaruversioner.
16.7 Om annan programvara än den Säljaren har
upphovsrätt till ingår i leveransen, gäller
rättighetshavarens licensvillkor.
16.8 Säljarens utvecklingsarbete innebär, såvitt
Säljaren vet, inget intrång i tredje parts

16. Rättigheter till programvara,
systemutvecklingar och design
16.1 I den mån programvaran är en separat del i
Säljarens leverans, eller är integrerad i
komponenter som ingår i Säljarens leverans,
gäller följande tillsammans med övriga
försäljnings- och leveransbestämmelser.
16.2 Alla rättigheter till levererad programvara tillhör
endast Säljaren och inbegriper upphovsrätt,
äganderätt och affärshemligheter precis som alla
rättigheter till utveckling och design av hårdvara

immateriella rättigheter. Skulle en tredje part
hävda sådant intrång ska Säljaren ha rätt att för
egen och Köparens räkning förestå saken och
ingå förlikning i syfte att befria Köparen från
eventuella betalningskrav. Säljaren har, förutsatt
att Säljaren betraktar kravet som rimligt, rätt att
efter eget tycke förvärva Köparens rätt till fortsatt
användning; alternativt avvärja intrånget genom
att ändra/byta utvecklade delar av leveransen.
Utöver detta kan Köparen inte framföra anspråk
till Säljaren med anledning av sådant intrång.

inklusive kretskort Inga rättigheter till
programvaran har enligt dessa försäljnings- och
leveransvillkor överförts i någon form utöver den
begränsade nyttjanderätten till programvaran,
såsom beskrivs i dessa villkor. Om Köparen
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17. Sekretess
17.1 Om ingen ytterligare sekretess avtalats skriftligen
har bägge parter att beakta den i
marknadsföringslagen föreskrivna
diskretionsplikten rörande konfidentiella frågor
som parten under uppfyllelsen av leveransen får
kännedom om hos den andra parten och dennes
motparter. Säljaren uppfyller sin skyldighet genom
att säkerställa att alla Säljarens anställda förbinder
sig vid denna diskretionsplikt.
17.2 Säljaren har rätt att sätta upp Köparen på sin
referenslista och informera andra om ickekonfidentiella frågor rörande Säljarens leveranser.

18. Partiell nullitet
8.2 Även om en eller flera av bestämmelserna i
dessa leveransvillkor befinns vara ogiltiga,
olagliga eller icke genomförbara, ska detta inte
påverka övriga bestämmelsers giltighet, laglighet
eller genomför barhet. Parterna förpliktar sig i så
fall att ersätta åsidosatt(-a) bestämmelse(-r) med
sådana bestämmelser som ligger närmast den
ursprungliga rättsliga avsikten.

19. Val av lag och domstol
19.1 Avtalet regleras av svensk lag. Eventuella tvister
som inte går att lösa genom förhandling kan
prövas i svensk domstol.
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