ASTACUS ALLMÄNNA VILLKOR FÖR
LICENS AV MJUKVARA
Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga på licens för avtalad produkt lämnad av Astacus AB, nedan kallad Licensgivaren till <Kund>, nedan
kallad Licenstagaren, såvida annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna
__________________________________
1

Definitioner
Kontrakt: Avtal, uppgörelseprotokoll,
beställningsskrivelse eller handling som har undertecknats
av båda parter och som utvisar parternas
överenskommelse.
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4.1
4.2

Kontraktshandlingarna: Kontraktet jämte de handlingar
som är fogade till detta eller - som utan att vara fogade
därtill - är angivna som gällande för licensen.
4.3
Licensavgift: I Kontraktet angiven ersättning för
nyttjandet av Produkten, exklusive mervärdesskatt.
Produkten: Programvara inklusive behövlig
dokumentation som har angivits i Kontraktshandlingarna
och för vilken licens upplåts.

4.4

Plattform: Den eller de hård- respektive mjukvarumiljö/er som anges i Kontraktshandlingarna vari Produkten är
avsedd att användas.
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Upplåtelse av licens
Licensgivaren upplåter till Licenstagaren en
tidsobegränsad, världsomfattande, icke överlåtbar (annat
än vad som annars framgår av detta avtal) icke exklusiv
licens att nyttja Produkten.
Såvida annat inte särskilt framgår av
Kontraktshandlingarna är Produkten inte begränsad till
visst antal användare; Produkten får således, såvida annat
inte är avtalat, användas i obegränsad omfattning av
anställda inom Licenstagaren. Därutöver omfattar licensen
rätt för Licenstagaren att låta anlitade konsulter och
tjänsteföretag utnyttja Produkten för Licenstagarens
räkning.
Licenstagaren får fritt överföra kopior av Produkten
mellan dess datorer, servrar och nätverk.
Licenstagaren får, utan särskild ersättning och i rimlig
omfattning för licensens utövande, kopiera i Produkten
ingående dokumentation. Vidare får Licenstagaren, utan
särskild ersättning och i rimlig omfattning, kopiera
Produkten för reserv- och säkerhetsändamål samt för
utvärdering, dokumentation och utbildning avseende
densamma. Framtagna kopior omfattas av villkoren i detta
avtal.
Licenstagaren får inte utföra dekompilering eller
disassemblering av Produkten utom för att få Produkten
att samarbeta med annan programvara som Licenstagaren
använder.
Den nyttjanderätt till Produkten som tillkommer
Licenstagaren enligt Kontraktshandlingarna tillkommer
jämväl och på motsvarande villkor samtliga bolag som
från tid till annan ingår i Licenstagarkoncernen;
Licenstagaren äger således - utan skyldighet att utge
särskild ersättning - rätt att vidarelicensiera sin rätt att
nyttja Produkten till andra bolag som från tid till annan
ingår i Licenstagarkoncernen. Sådan vidarelicensiering
innebär inte att Licenstagaren befrias från sina åtaganden
enligt Kontraktshandlingarna.
Äganderätt till immateriella rättigheter
Licensgivaren är bevarad alla immateriella rättigheter till
Produkten.
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Garantier
Licensgivaren garanterar att de har rätt att upplåta licens
till Produkten på de i Kontraktshandlingarna angivna
villkoren.
Licensgivaren garanterar att Produkten kan användas på
angivna Plattformar och att Produkten har de i
Kontraktshandlingarna angivna egenskaperna (bortsett
från försumbara brister eller avvikelser av obetydlig
natur).
Om Licensgivaren tillhandahåller uppdateringar,
uppgraderingar, nya versioner eller andra omarbetningar
av Produkten garanterar Licensgivaren att dessa kommer
att vara kompatibla med tidigare versioner av Produkten
och att de inte kommer att ha någon skadlig inverkarn på
Produktens funktion eller prestanda.
Om det visar sig omöjligt för Licensgivaren att åtgärda fel
som avses i punkterna 4.3 och 4.4 ovan, får Licenstagaren
returnera felaktig Produkt mot att Licensgivaren
återbetalar alla uppburna licensavgifter och andra
utbetalningar som är hänförliga till sådan Produkt.
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5.1

Intrång
Om domstol finner att Produkten, eller del därav, utgör ett
intrång eller förbjuder dess fortsatta nyttjande, skall
Licensgivaren på egen bekostnad
- tillförsäkra Licenstagaren - eller dess rättsinnehavare rätten att fortsätta nyttja Produkten eller
- leverera ny mjukvara med tillhörande dokumentation
med motsvarande funktion och prestanda eller
- ändra Produkten så att den inte längre utgör något
intrång utan att Produktens funktion och prestanda
försämras.
Visar sig inte något av dessa alternativ vara möjligt, skall
Licensgivaren återbetala alla uppburna licensavgifter och
andra utbetalningar som är hänförliga till Produkten.
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Underhåll och support
Licensgivaren åtar sig att efter begäran av Licenstagaren
tillhandahålla underhåll och support avseende Produkten
enligt villkor som framgår av Kontraktshandlingarna,
inkluderande felrättningar samt tillhandahållandet av
uppdateringar, uppgraderingar, nya versioner och nya s.k.
"releaser".
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Ny upplaga/uppgradering av Plattform
Licensgivaren åtar sig att efter begäran av Licenstagaren
och efter att en ny upplaga eller version eller nytt
operativsystem avseende någon Plattform släppts på
marknaden, erbjuda Licenstagaren en ny upplaga eller ny
uppgradering av Produkten som skall användas
tillsammans med den nya upplagan, versionen eller det
nya operativsystemet avseende Plattformen.
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Export
Licensgivaren åtar sig att skriftligen informera
Licenstagaren om eventuella exportbegränsningar av
Produkten, oavsett om begränsningarna uppkommit före
eller efter detta avtals ingående. Licensgivaren åtar sig
även att hjälpa Licenstagaren erhålla sådant tillstånd eller
godkännande.
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Ansvarsbegränsning
Förutom ansvaret enligt punkt 5 ovan omfattar parternas
skadeståndsansvar gentemot varandra endast ersättning
för s.k. direkt förlust. Det omfattar således inte s.k.

indirekt förlust, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet
föreligger avseende skadevållande part.

Licenstagaren vidare informera om antal användare,
mängd etc. som övergår och vad som kvarstår hos
Licenstagaren.
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Bestyrkt kopia av avtal om apport eller kvittning
10.1 Vardera part får säga upp detta avtal vid väsentligt
kontraktsbrott av motparten, om inte kontraktsbrottet
åtgärdats inom 30 dagar efter skriftligt meddelande om
brottet.
10.2 Vardera part får säga upp detta avtal till omedelbart
upphörande om motparten försätts i konkurs, upptar
ackordsförhandling eller likvidation eller annars kan antas
ha kommit på obestånd. Om avtalet sägs upp av
Licensgivaren upphör upplåtelsen av rättigheter till
Produkten. Om avtalet sägs upp av Licenstagaren består
alla rättigheter att nyttja Produkten.
10.3 I den mån parterna har avtalat om licens för visst antal
användare, viss mängd eller dylikt äger Licenstagaren rätt
att säga upp detta avtal beträffande viss del eller mängd av
Produkten till upphörande tre månader efter skriftlig
uppsägning.
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Överlåtelse
Om bolag upphör att ingå i Licenstagarkoncernen äger
Licenstagaren rätt att överlåta rättigheter och skyldigheter
enligt Kontraktet till sådant bolag i den omfattning detta
bolag (inklusive dess dotterbolag) nyttjar Produkten. Vid
sådan överlåtelse skall Licenstagaren tillse att det aktuella
bolaget skriftligen accepterar villkoren i Kontraktet och
översända kopia av sådant undertecknat godkännande till
Licensgivaren tillsammans med information om dag för
överlåtelsen. För det fall parterna har avtalat om licens för
visst antal användare, viss mängd eller dylikt skall
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Force Majeure
Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening
orsakats av lagbud, krigshändelse, strejk (såväl avtalsenlig
som avtalsstridig), lockout, blockad eller annan
omständighet som part inte skäligen kunde förväntas ha
räknat med och vars följder part inte heller skäligen kunde
ha undvikit eller övervunnit. Om avtalets fullgörande till
väsentlig del förhindras för längre tid än tre månader på
grund av ovan angiven omständighet äger vardera parten,
utan ersättningsskyldighet, skriftligen häva avtalet.
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Tillämplig lag
Detta Avtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk
materiell rätt.
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Tvist
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta
avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt
reglerna för Stockholms Handelskammares
Skiljedomsinstitut. Därvid skall reglerna för förenklat
förfarande tillämpas såvida inte institutet finner att tvisten,
med hänsyn till belopp, art, omfång, svårighetsgrad eller
andra omständigheter, anser att detta är olämpligt. Om de
förenklade reglerna inte skall tillämpas skall
skiljenämnden bestå av en skiljeman om inte Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut anser detta
olämpligt av ovannämnda skäl. Skiljeförfarandet skall äga
rum i Linköping.

