Licensavtal DHL LogTrade
ALLMÄNT
I enlighet med avtal (Licensavtal) mellan Kunden och
LogTrade BarLink AB (nedan ”LogTrade BarLink”) och i
enlighet med dessa allmänna villkor äger Kunden rätt att
nyttja den av LogTrade BarLink tillhandahållna produkten
(nedan ”Produkten”), vilken beskrivs i
Produktbeskrivningen. Kunden erhåller tillgång till
Produkten via installation av programvaran för Produkten
på Kundens egen dator.
1 PRODUKTEN
LogTrade BarLink åtar sig att tillhandahålla Produkten
i den version och i den startkonfiguration som framgår
av Produktbeskrivningen. Kunden är medveten om att
Produkten för sin användning erfordrar förbindelse
med Internet och Kunden accepterar att tillgänglighet
till Internet inte ingår i Produkten utan är Kundens
eget ansvar. LogTrade BarLink tar inte något ansvar
för brister i Kundens Internetförbindelse.
2 KUNDENS ÅTAGANDEN
Kunden har att själv tillhandahålla all telefon-, data-,
hårdvaru-, mjukvaru-, och annan utrustning
nödvändig för utnyttjande av Produkten
3 NYTTJANDERÄTT TILL PRODUKTEN INGÅENDE
PROGRAMVARA
Kunden erhåller genom Licensavtalet en icke exklusiv
rätt att använda i Produkten ingående programvaror
för att utnyttja Produkten enligt Licensavtalet. All
upphovsrätt och övriga rättigheter till programvaror i
Licens tillkommer LogTrade BarLink eller andra
rättighetshavare som äger delar av Produkten. Val av
och version av programvaror som ingår i Produkten
kan komma att variera under avtalstiden enligt
LogTrade BarLinks beslut.
Programvara som ingår i Produkten får endast
kopieras av Kunden i den utsträckning som skriftligen
uttryckligen medgivits av LogTrade BarLink. Kunden
äger under inga förhållanden bearbeta, förändra eller
göra tillägg i programvara som ingår i Produkten
utöver vad som uttryckligen anges i Licensavtalet.
Kunden äger inte överlåta, hyra ut, låna ut eller på
annat sätt tillhandahålla hela eller delar av
programvara i Produkten till tredje man utöver vad
som skriftligen medges i Licensavtalet
4 LEVERANS
Leverans av Produkten sker på CD-skiva tillsammans
med företagsspecifik licensnyckel. Produkten kan
även laddas ner via Internet. Licensnyckeln skickas
separat av säkerhetsskäl. Licensen levereras genom
att överföra licensnyckeln till Kunden. Kunden
ansvarar för installation av Produkten om annat inte
överenskommes.
5 ANSVARAR FÖR FEL
LogTrade BarLink förbinder sig att avhjälpa fel som
innebär att Produkten inte överensstämmer med de
specifikationer som anges i Produktbeskrivningen,
vilket resulterar i att Produkten inte kan användas
eller i en avsevärd begränsning i användningen och
förutsatt att fel påtalas inom ett år från
leveransdatum. Rättelse av fel distribueras till Kunden
genom utsändande av datamedium eller elektronisk
överföring. Kunden skall på egen bekostnad i
erforderlig omfattning bistå LogTrade BarLink med
assistans och erforderligt material för reproduktion av
anmält fel.

6 SEKRETESS OCH DATASÄKERHET
Part förbinder sig att inte för tredje man yppa eller i
övrigt göra tillgänglig information, som part erhållit
från andra parten inom ramen för Licensavtalet.
Sekretesskyldigheten gäller inte sådan information
som part kan visa blivit känd för part på annat sätt än
genom uppdraget eller som är allmänt känt.
Sekretesskyldigheten gäller dock inte när part är
skyldig enligt lag att lämna ut uppgifter.
Sekretesskyldighet enligt ovan gäller även efter
Licensavtalets upphörande.
7 ANSVARSBEGRÄNSNING MM.
LogTrade BarLink ansvarar inte för direkt, indirekt
eller annan skada på person eller egendom eller
förlust som kan drabba Kunden eller tredje man
vilken beror på Produkten, utnyttjande av eller fel,
såsom avbrott i Produkten eller den information som
befordras med Produkten. LogTrade BarLink
ansvarar inte heller till någon del för datasekretessen
i samband med överföringen av information via
Internet vid nyttjandet av Produkten. LogTrade
BarLink ansvar är begränsat till det ovan sagda
såvida inte grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger,
LogTrade BarLinks ansvar enligt Licensavtalet är
alltid begränsat till maximalt SEK 50.000.
8 ALLMÄNNA BESTÄMMELSER
Licensavtalet får inte av Kunden överlåtas på tredje
man utan LogTrade BarLinks skriftliga medgivande.
LogTrade BarLink äger rätt att anlita underleverantör
för utförande av åtaganden enligt detta Licensavtal.
LogTrade BarLink ansvarar för underleverantör
såsom för egen handling.
9 TVISTER OCH TILLÄMPLIG LAG
Detta Licensavtal skall tillämpas och tolkas i enlighet
med svensk lag. Tvist angående tolkning eller
tillämpning av detta Licensavtal skall avgöras av
allmän domstol.

