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ALLMÄNNA VILLKOR 
Dessa Allmänna villkor (”Villkor”) som de är publicerade på SoftwareONE:s webbsida på adressen www.softwareone.com/ (klicka 
på din region och specifikt SoftwareONE-dotterbolag) utgör de allmänna villkor, som kan komma att ändras från tid till annan, 
inom ramen för vilka SoftwareONE ska tillhandahålla Licenser och/eller Tjänster. Du godkänner dessa villkor på uppdrag av den 
enhet du representerar (”Företag”) (tillsammans med dess Dotterbolag) genom att antingen: (i) fysiskt eller elektroniskt 
underteckna ett Avtal innehållande Villkoren eller (ii) lägga en order hos SoftwareONE på uppdrag av Företaget. 

1. DEFINITIONER OCH INTEGRERING 

Utöver eventuella definitioner som finns i dessa Villkor ska följande definitioner gälla: 

”Dotterbolag” avser alla personer, företag eller andra enheter som nu eller i framtiden, direkt eller indirekt, kontrollerar, 
kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med en part. För ändamål som rör denna definition innebär ”kontroll”: (a) med 
avseende på ett företag, äganderätten, direkt eller indirekt, till femtio procent (50 %) eller mer av rösträtterna för att välja 
styrelseledamöter för företaget och (b) med avseende på annan enhet, makten att styra ledningen för sådan enhet. 

”Avtal” innebär en skriftlig överenskommelse som sluts inom ramen för dessa Villkor gällande tillhandahållande av Licenser eller 
Produkter mellan SoftwareONE och Företaget. Ett Avtal om Tjänster beskriver Tjänsterna, kraven och Produkterna. Exempel på 
ett Avtal kan vara en uppdragsbeskrivning, avtal om molntjänster eller annat avtal om hanterade tjänster, molntjänster eller 
professionella tjänster. 

”Produkter” innebär allt fysiskt material som skapas med Tjänsterna uteslutande för Företaget av SoftwareONE och som 
identifieras i ett Avtal. Produkter kan innefatta data, rapporter och specifikationer. 

”Slutanvändaravtal” innebär tillämpligt slutanvändaravtal, kunds produktanvändningsrättigheter eller annat avtal från en 
Licensgivare som rör Licenserna till ett Företag (t.ex. Microsofts kundavtal för molntjänster) samt vid tidpunkten tillämpliga 
standardvillkor för molntjänster, underhållstjänster och/eller supporttjänster för programvara, som kan komma att ändras från tid 
till annan. 

”Immateriella rättigheter” innebär patent, rättigheter till uppfinningar, upphovsrätter, programvara, varumärken, handelsnamn, 
servicemärken, logotyper, affärshemligheter, Konfidentiell information, sammanställningar, diagram, layouter, kretsmönster, 
rättigheter till know-how-databaser, designer, metoder, processer, formler, användningsrättigheter och andra skyddade 
rättigheter och privilegier, oavsett om de är registrerade eller oregistrerade, tillsammans med alla förbättringar, modifieringar, 
förstärkningar och härledda verk av allt det förutnämnda, samt alla liknande eller motsvarande rättigheter eller former av skydd 
som fortsätter att gälla eller kommer att fortsätta att gälla nu eller i framtiden i någon del av världen. 

”Kunskapskapital” innebär idéer, koncept, know-how, färdigheter, metodläror och tekniker, oavsett om de innehas av 
SoftwareONE innan dessa Villkor börjar gälla eller utvecklas, modifieras, förbättras eller förfinas av SoftwareONE under tiden 
Tjänsterna utförs. 

”Licenser” innebär behörighet som beviljats av en Licensgivare till ett Företag, vilket tillåter Företaget att utöva vissa privilegier 
med avseende på dess programvara oavsett om programvaran är installerad på plats eller används som molntjänster. Licenserna 
som ska tillhandahållas eller göras tillgängliga inom ramen för dessa Villkor ska anges i respektive offer från SoftwareONE, 
Företagets inköpsorder och Orderbekräftelse och kan innehålla tillfälliga användningsrättigheter (t.ex. prenumerationer, 
molntjänster), uppdateringar och uppgraderingar, programfixar eller andra ändringar som erbjuds av Licensgivaren enligt 
Slutanvändaravtalet. 

”Licensgivare” innebär den juridiska enhet som är ägare av de immateriella rättigheter som Licenserna innehåller med behörighet att 
definiera Slutanvändaravtalet (”Slutanvändaravtal”), Produktvillkoren (”Produktvillkor”) och andra villkor gällande användningen av 
Licenserna. 

 

”Orderbekräftelse” avser SoftwareONE:s bindande godkännande av ett Företags order innehållande detaljerade uppgifter om 
Licenser, priser och andra villkor som parterna kommit överens om. För att undvika tvivel är ett automatiskt genererat svar från 
SoftwareONE som inte anger detaljerade uppgifter om Licenser, priser och andra tillämpliga villkor eller ett Företags order inte 
tillräckligt för att det ska utgöra en giltig Orderbekräftelse. 

”Personuppgifter” har samma innebörd som ”personuppgifter” inom ramen för Europaparlamentets och rådets förordning 
(EU) 2016/679 från den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer med avseende på behandling av personuppgifter och om 
det fria flödet av sådana uppgifter (allmänna dataskyddsförordningen). 
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”Sanktioneringsregler” innebär alla tillämpliga lagar, förordningar, regler och krav som gäller från tid till annan för handel, 
finansiella eller ekonomiska sanktioner eller embargon, inklusive sanktioner eller embargon som upprätthålls av den amerikanska 
regeringen (inklusive USA:s Export Administration Regulations och International Traffic in Arms Regulation), EU eller någon av 
EU:s medlemsstater, samt alla tillämpliga kontroller gällande import, export och återexport och eventuella begränsningar 
gällande slutanvändare, slutanvändning och destination från den amerikanska eller andra regeringar som gäller för den andra 
partens material eller för användning, överlåtelse, import, export eller återexport av produkter som licensieras eller distribueras 
inom ramen för Avtalet. 

”Tjänster” innebär de tjänster som tillhandahålls av SoftwareONE inom ramen för dessa Villkor och det 

tillämpliga Avtalet. ”SoftwareONE” innebär den SoftwareONE-enhet som namnges i en Orderbekräftelse eller 

ett Avtal. 

”SoftwareONE IP” innebär SoftwareONE:s Immateriella rättigheter och Kunskapskapital. 
 

Såvida inget annat godkänts skriftligen av SoftwareONE tillhandahålls alla Licenser och Tjänster inom ramen för dessa Villkor och 
utan några andra villkor och regler som anges eller hänvisas till i något dokument eller annan kommunikation som används av 
Företaget innan eller när man ingår ett Avtal. Dessa Villkor ska gälla för varje Avtal. I händelse av en konflikt mellan Villkoren och 
ett Avtal ska Villkoren ges företräde såvida inte samtliga av följande gäller: (i) Avtalet identifierar tydligt tillämplig del av Villkoren 
som ska modifieras och (ii) Avtalet anger tydligt att sådan bestämmelse i Avtalet har företräde gentemot den motstridiga eller 
inkonsekventa bestämmelsen i Villkoren. Alla andra försök att ända eller modifiera dessa Villkor kommer att anses vara ogiltiga och 
utan verkan. Eventuella modifieringar av dessa Villkor i ett Avtal gäller endast för det Avtalet och kommer inte att modifiera 
Villkoren för något annat syfte överhuvudtaget. Dessa Villkor kan endast modifieras i ett skriftligt dokument som undertecknats av 
samtliga parter. 

2. BESTÄLLNINGS- OCH LEVERANSPOLICY 

Offerter och inköpsorder är inte bindande för någon part förrän SoftwareONE skickar en Orderbekräftelse till Företaget eller (om 
det sker tidigare) levererar Licenserna eller påbörjar tillhandahållandet av Tjänsterna. SoftwareONE kan leverera Licenserna genom 
elektronisk överföring, elektronisk åtkomst, nedladdning eller annan metod som tillhandahålls av Licensgivaren. Om elektronisk 
leverans inte är möjligt kan SoftwareONE leverera Licenser genom att ordna frakt till Företagets adress. Företagets beställningar på 
Licenser är oåterkalleliga, ej annulleringsbara och kan inte ändras efter att SoftwareONE lagt sin order hos tillämplig Licensgivare. 
Företaget kan ändra eller annullera inköpsorder gällande Licenser när som helst innan SoftwareONE har lagt sin order gällande 
Licenser hos Licensgivaren. 

SoftwareONE ska leverera Licenserna till platsen som identifieras i Orderbekräftelsen. SoftwareONE ska omedelbart underrätta 
Företaget om eventuella fördröjningar i leveransen av Licenserna och ska informera Företaget om orsaken till fördröjningen och 
lång den förväntas bli. Leveransdatum är endast uppskattningar. 

3. DOTTERBOLAG 

SoftwareONE:s Dotterbolag kan ingå ett avtalsförhållande med Företaget enligt dessa Villkor och Företagets Dotterbolag kan 
införskaffa Licenser och Tjänster genom att teckna tillämpligt Avtal inom ramen för detta. Företaget och dess Dotterbolag kommer 
att vara gemensamt och separat ansvariga för alla beställningar på Licenser och Tjänster från Företagets Dotterbolag. 

4. GODKÄNNANDE AV LICENSER; RETURPOLICY 

4.1. Företaget ska inspektera mottagna Licenser inom rimlig tid, men senast fem (5) Affärsdagar efter datumet då de tas emot, 
för att säkerställa att Licenserna som levererats är av rätt antal och typ. I händelse av fel antal eller typ av Licenser, eller i 
den utsträckning det tillåts av Licensgivarens returpolicy, kan Företaget lämna tillbaka Licenserna. Om Företaget inte 
motsätter sig antal eller typ av Licenser inom fem (5) Affärsdagar kommer sådana Licenser att betraktas vara godkända på 
leveransdatumet. SoftwareONE godkänner inte att levererade Licenser lämnas tillbaka såvida inte det tillåts enligt 
Licensgivarens returpolicy. Om mottagna Licenser inte stämmer överens med vad som anges i Avtalet ska Företaget 
informera SoftwareONE senast tio (10) Affärsdagar efter leveransen. 

4.2. Företaget bekräftar att vissa Licensgivares Slutanvändaravtal eller Produktvillkor innehåller bestämmelser om automatisk 
förnyelse av Licenser, vilket innebär att licenstagare måste säga till att de inte vill förnya en Licens. Om Licenser som köpts 
inom ramen för ett Avtal innehåller en bestämmelse om automatisk förnyelse ska SoftwareONE vidta kommersiellt rimliga 
åtgärder för att underrätta Företaget om sådan bestämmelse i Avtalet. Om företaget inte vill förnya en Licens enligt en 
bestämmelse om automatisk förnyelse ska Företaget göra följande: (i) underrätta SoftwareONE om sin avsikt att inte 
förnya en Licens trettio (30) dagar före den 
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period som krävs av Licensgivaren i Slutanvändaravtalet eller Produktvillkoren och (ii) underrätta Licensgivaren om sin 
avsikt att inte förnya Licensen enligt kraven i Slutanvändaravtalet eller Produktvillkoren. Om till exempel en Licensgivares 
Slutanvändaravtal eller Produktvillkor kräver trettio (30) dagars varsel om avsikten att inte förnya, så ska Företaget ge 
SoftwareONE sextio (60) dagars varsel om avsikten att inte förnya. Om Företaget underlåter att ge underrättelse om 
avsikten att inte förnya så kommer Licensen att förnyas och Företaget ansvarar för betalning. 

5. GODKÄNNANDE AV PRODUKTER 

SoftwareONE ska underrätta Företaget vid slutanförande av Tjänsterna (”Underrättelse om slutförande”). Företaget ska undersöka 
Tjänsterna och eventuella motsvarande Produkter och tillkännage eller vägra (endast för väsentliga brister) godkännandet i skrift, 
undertecknat av en auktoriserad representant, inom tio (10) Affärsdagar efter Underrättelse om slutförande. Om Företaget inte 
informerar om en brist inom tio (10) Affärsdagar så kommer Tjänsterna och motsvarande Produkter att betraktas som godkända. 

6. AKADEMISKA LICENSER, LICENSER FÖR IDEELLA ORGANISATIONER OCH MYNDIGHETSLICENSER 

Vissa produkter är endast tillgängliga för köp av kvalificerade institutioner, till exempel utbildningsinstitutioner (”Akademiska” 
produkter), kvalificerade ideella organisationer (”Ideella” produkter) eller myndighetsenheter (”Myndighetsrelaterade” produkter). 
Genom att identifiera sig själv som en kvalificerad institution tillförsäkrar Företaget att det känner till samtliga av Licensgivarens 
krav gällande sådan produkt och att det uppfyller samtliga av Licensgivarens krav får sådan Akademisk, Ideell eller 
Myndighetsrelaterad produkt. 

7. TJÄNSTER 

SoftwareONE ska utföra Tjänsterna med vederbörlig omsorg och enligt Avtalen. Det ska inte krävas att SoftwareONE följer några 
begäranden eller instruktioner (”Ändringsbegäranden”) som ändrar eller gör tillägg i huvudinnehållet i eller omfattningen för 
Tjänsterna som beskrivs i ett Avtal. Om SoftwareONE tillhandahåller Tjänsterna som beskrivs i en Ändringsbegäran ska Företaget 
betala för sådana Tjänster enligt dessa Villkor och tillämpligt Avtal. SoftwareONE garanterar inte att ett specifikt arbetsresultat 
uppnås. 

8. FÖRETAGETS SKYLDIGHETER 

8.1. Företaget ska: (a) samarbeta med SoftwareONE i alla frågor gällande Avtalet för att underlätta tillhandahållandet av 
Tjänsterna och Licenserna; (b) tillhandahålla all information som SoftwareONE kan begära för att utföra Tjänsterna och 
tillhandahålla Licenserna i tid och säkerställa att de är korrekt i alla väsentliga avseenden; (c) i god tid ge åtkomst till 
Företagets Immateriella rättigheter, anläggningar, data och liknande kontorslokaler och andra faciliteter enligt vad som 
avtalats med Företaget skriftligen i förväg och enligt vad som behövs för att kunna tillhandahålla Tjänsterna och (d) 
informera SoftwareONE om regler och bestämmelser gällande hälsa och säkerhet och andra rimliga säkerhetskrav som 
gäller på dess anläggningar. 

8.2. Om SoftwareONE:s arbete förhindras eller försenas på grunt av agerande eller försummelse från Företagets sida eller dess 
ombuds, underleverantörers eller anställdas sida ska Företaget betala SoftwareONE för alla rimliga kostnader, avgifter och 
förluster som SoftwareONE ådragit sig på grund av sådan försening. 

8.3. Företaget är ensamma ansvariga för: (i) att säkerhetskopiera sina data; (ii) att säkerställa normal drift av sin egen 
programvara och (iii) nödvändig arbetsmiljö för programvaran. 

8.4. Företaget ska betala SoftwareONE:s fakturor enligt bestämmelserna i avsnitt 9. 

9. PRISSÄTTNING; BETALNING; SKATTER 

9.1. Företaget ska betala SoftwareONE för Licenserna och Tjänsterna tillsammans med alla överenskomna avgifter som anges i 
Avtalet. Alla priser och tillgängligheten kan komma att ändras såvida inget annat avtalats genom en bindande 
Orderbekräftelse eller ett Avtal som undertecknats av bägge parter. 

9.2. Om Licenser eller tjänster från tredje part består av förbrukningsbaserade tjänster, inklusive prenumerationstjänster som 
utföras av en annan part än SoftwareONE, så ska avgiften för en sådan tjänst fastställas av Licensgivaren eller företaget 
som utför tjänsten. Sådana avgifter är inte alltid fasta och kan bero på Företagets användning av tillämpliga Tjänster och 
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Licenser. Företaget ska granska och godkänna faktureringsmodellen och betala avgifterna enligt eventuella 
tredjepartsvillkor. Företaget är ensamma ansvariga för att förstå eventuell tredje parts faktureringsmodell. 

9.3. SoftwareONE ska fakturera, och Företaget ska betala de fakturerade beloppen, plus relevanta skatter, inklusive alla 
tillämpliga källskatter, importskatter, uttaxeringar och tullavgifter i samband med internationella transaktioner 
(transaktioner där SoftwareONE och Företaget är skatteregistrerade i olika länder). Om Företaget är skyldigt enligt lag att 
dra av eller hålla inne eventuella skatter från något belopp som ska betalas för en internationell transaktion kommer 
beloppet som ska betalas inom ramen för detta att öka, så att SoftwareONE efter att ha gjort alla nödvändiga avdrag och 
innehållanden får ett belopp som motsvarar beloppet man skulle ha erhållit om inga sådana avdrag eller innehållanden 
hade gjorts. 

9.4. Vid frånvaro av ett uttryckligen avtalet faktureringsschema ska Företaget betala alla belopp som rör Tjänsterna som 
tillhandahålls av SoftwareONE i slutet av varje kalendermånad i efterskott. 

9.5. Om inga betalningsvillkor anges i ett Avtal ska fakturor förfalla till betalning automatiskt 14 kalenderdagar efter 
faktureringsdatumet. Alla betalningar som görs av Företaget till SoftwareONE ska vara i den valuta som används i landet 
där SoftwareONE-enheten som levererar Licenserna eller Tjänsterna befinner sig, såvida inte parterna kommit överens 
om annat. 

9.6. Om Företaget inte betalar beloppen som de är skyldiga i tid så ska Företaget betala ränta och förseningsavgifter på det 
obetalda beloppet, utan att något skriftligt krav eller underrättelse om försummelse krävs. All tidigare belopp som förfallit 
till betalning beläggs med ränta om antingen 1,5 procent per månad eller den högsta räntesats som tillåts enligt lag, 
beroende på vad som är lägst, tills fakturan har betalats till fullo. 

9.7. Företaget ska betala alla avgifter som auktoriserade användare av dess konto ådrar sig, via kreditkort, penningöverföring 
eller annan liknande giltig betalningsmekanism. I den utsträckning det tillåts av tillämplig lagstiftning kan SoftwareONE 
kräva att Företaget betalar transaktionsavgifter som påförs av kreditkortsutgivare för gjorda köp. Företaget ska ersätta 
SoftwareONE för alla bankavgifter som rör checkar, kreditkort eller kontokort samt kontoutdrag som erhållits från 
Företagets bank eller kortutgivare. Företaget ska betala alla advokatarvoden, domstolskostnader, inkassoavgifter eller 
andra kostnader som SoftwareONE ådrar sig vid indrivning av belopp som har förfallit till betalning. 

9.8. Företaget ska inte kvitta belopp mot belopp som ska betalas inom ramen för Avtalet. 
 

9.9. Om företaget underlåter att betala i mer än fjorton (14) kalenderdagar ska SoftwareONE ha rätt att förbjuda 
användningen av Licenserna, Tjänsterna och Produkterna med omedelbar verkan (avtalsenlig rätt till förbud/tillfälligt 
upphävande av tjänster). 

9.10. SoftwareONE förbehåller sig äganderätten till Licenserna, tillsammans med alla rättigheter, äganderätter och intressen i 
Tjänsterna och Produkterna tills alla dess framtida betalningskrav gentemot Företaget vid tidpunkten för tjänsten eller i 
samband med de levererade föremålen har ordnats upp. Med avseende på löpande räkning ska bibehållen äganderätt 
betraktas som en säkerhet för Företagets deposition eller skulder. 

10. GARANTIER OCH ANSVARSFRISKRIVNING 

10.1. Varje part intygar att: (i) de är en juridisk enhet som följer lagarna i myndighetsområdet inom vilket de är organiserade; 
(ii) de har fullständig behörighet att förbinda sig till dessa Villkor och eventuella Avtal, vilket kan skapa ett bindande avtal 
parterna emellan och (iii) parternas fullgörande av villkoren i detta Avtal bryter inte mot någon skyldighet eller 
förpliktelse som parten har gentemot tredje part. 

10.2. Företaget bekräftar att SoftwareONE endast levererar Licenser med förbehåll för tillämpligt Slutanvändaravtal och 
Produktvillkor, vilka kan innehålla en begränsad garanti från Licensgivaren. Samtliga av Företagets rättigheter och 
kompensationer med avseende på Licenserna, garanti, ansvar och tillförsäkran om skadeslöshet ska regleras av tillämpligt 
Slutanvändaravtal, Produktvillkor eller annan dokumentation. Företaget bekräftar att det är skyldigt att ingå ett 
Slutanvändaravtal eller Produktvillkor eller liknande användaravtal med Licensgivaren som ett förutgående villkor för att få 
använda Licensgivarens programvara. Slutanvändaravtalet/Produktvillkoren eller liknande avtal anger alla garantier och 
utfästelser med avseende på de köpta Licenserna. SoftwareONE ger inga garantier eller gör några utfästelser gällande 
några Tjänster eller Programvara. 

10.3. Alla tredjepartstjänster som distribueras av SoftwareONE levereras med tjänsteleverantörens begränsade garanti. 
Garantierna för tredjepartstjänster som inte utförs av SoftwareONE ska regleras endast av tjänsteleverantörens 
tillämpliga policyer och procedurer. SoftwareONE ger inga uttryckliga eller underförstådda garantier gällande 
tredjepartstjänster. 
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10.4. SoftwareONE intygar och garanterar att: (a) de ska utföra Tjänster och leverera Licenser med hjälp av personal som har 
rätt färdigheter, kvalifikationer och erfarenhet enligt dessa Villkor och tillämpligt Avtal och (b) de ska utföra Tjänsterna på 
ett professionellt och skickligt sätt och enligt tillämpligt Avtal och alla tillämpliga lagar, regler och förordningar. 

10.5. I den utsträckning ett SLA har ingåtts i skrift, anses överträdelser mot servicenivåavtal (”SLA”) vara relevanta eller 
betraktas som en väsentlig överträdelse av dessa Villkor och tillämpligt Avtal , endast om SoftwareONE har uppsåtligen 
brutit mot SLA-parametrarna (försummelse eller avsiktligt agerande) och om sagda överträdelse pågår i minst tre (3) 
månader; dessutom ska SoftwareONE endast hållas ansvariga för en Tjänsts bristande tillgänglighet (t.ex. Molntjänster) 
om det sker utanför ett regelbundet eller oregelbundet service-/underhållsfönster (servicefönstren beskrivs i SLA-
dokumentet för respektive Tjänst). I händelse av betalning för tjänstekrediter eller straffavgifter för överträdelser mot ett 
SLA är detta Företagets enda kompensation, och ytterligare skyldigheter eller ansvar för SoftwareONE gällande anspråken 
som identifieras ovan undantas. 

10.6. MED UNDANTAG FÖR VAD SOM ANGES I DETTA AVSNITT 10, ELLER TILLÄMPLIGT SLUTANVÄNDARAVTAL, 
PRODUKTVILLKOR, TJÄNSTEBESKRIVNINGAR ELLER PROGRAMVARA, FRÅNSÄGER SIG SOFTWAREONE HÄRMED ALLA 
ANDRA GARANTIER AV NÅGON SORT, INKLUSIVE GARANTIER GÄLLANDE ALLMÄN LÄMPLIGHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT 
SPECIFIKT ÄNDAMÅL, GARANTIER OM ATT DET INTE FÖRELIGGER NÅGOT INTRÅNG, ÄGANDERÄTT, ELLER GARANTIER 
SOM UPPSTÅR UNDER HANDELSBRUK. 

11. ANSVARSBEGRÄNSNING 

11.1. SoftwareONE:s ansvar för eventuella skador som uppstår i samband med Licenser eller Tjänster som är tillgängliga via 
SoftwareONE är begränsat till värdet för beloppet som betalats av Företaget inom ramen för Avtalet för sådana Licenser 
eller Tjänster under de tolv kalendermånaderna som föregått incidenten som orsakat skadan. SoftwareONE ska under inga 
omständigheter ansvara för några oavsiktliga, sekundära, särskilda eller indirekta skador eller straffskadestånd av någon 
sort, inklusive skador som uppstår på grund av försening, förlorade intäkter, förlorad affärsmöjlighet, förlorat innehåll, 
avbrott i verksamheten eller förlust av goodwill, som kan uppstå på grund av eller i samband med dessa Villkor och något 
Avtal, även om sådan part har informerats om risken eller sannolikheten för att sådana skador uppstår inom ramen för 
något rättsområde (inklusive skadeståndsansvar eller annat rättsområde). 

11.2. INGENTING I DESSA VILLKOR ELLER NÅGOT AVTAL BEGRÄNSAR INGENDERA PARTS ANSVAR FÖR: (A) DÖDSFALL ELLER 
PERSONSKADOR SOM ORSAKAS AV FÖRSUMMELSE; (B) BEDRÄGERI ELLER FELAKTIG FRAMSTÄLLNING; (C) AVSIKTLIG 
FÖRSUMMELSE; (D) INTRÅNG I ANNAN PARTS IMMATERIELLA RÄTTIGHETER; (E) ÖVERTRÄDELSE AV TYSTNADSPLIKT; 
(F) FÖRETAGETS BETALNINGSSKYLDIGHETER ELLER (G) SOM INTE KAN BEGRÄNSAS INOM RAMEN FÖR TILLÄMPLIG 
LAG. 

11.3. Företaget bekräftar att alla Avtal eller andra dokument gällande köpet av Licenser eller Tjänster som skickas till 
SoftwareONE och som innehåller en garanti gentemot Företaget eller som innehåller språk som kan skapa ett ansvar för 
SoftwareONE, eller som strider mot dessa Villkor, är ogiltiga och utan verkan, såvida inte de uppfyller integreringskraven 
som anges i avsnitt 1. 

11.4. Vissa myndighetsområden tillåter inte begränsning eller uteslutande av garantier eller skadestånd, därför kan det hända att 
begränsningarna gällande skadestånd inte gäller. 

12. IMMATERIELLA RÄTTIGHETER; KOMPENSATION FÖR IMMATERIELLA RÄTTIGHETER 

12.1. Med undantag för vad som uttryckligen anges i detta avsnitt 12, ska ingenting i dessa Villkor ge Företaget någon rättighet, 
äganderätt eller intresse i eller till några Immateriella rättigheter som förekommer i Licenserna eller Tjänsterna, vilka alltid 
förblir SoftwareONE:s eller Licensgivarnas egendom, beroende på vad som är tillämpligt. 

12.2. SoftwareONE ska bistå Företaget med hanteringen av eventuella anspråk eller problem med Licensgivaren. Företaget 
bekräftar att SoftwareONE inte är utgivare eller utvecklare av Licenserna och att de enda garantier, kompensationer eller 
licensrättigheter är de som beviljas av Licensgivaren. 

12.3. Företaget intygar och garanterar att de köper Licenserna för eget internt bruk och inte för återförsäljning. 
 

12.4. I händelse av konflikt mellan dessa Villkor och Slutanvändaravtalet/Produktvillkoren eller liknande avtal med avseende på 
omfattningen för de Immateriella rättigheterna, garantierna och utfästelserna som gjorts till Företaget ska 
Slutanvändaravtalet/Produktvillkoren ges företräde. 

12.5. Vid fullständig och slutlig betalning av Produkterna ska SoftwareONE bevilja, och beviljar härmed, företaget en 
evig, global, till fullo betald, royaltyfri licens att använda tillämpliga Produkter för interna ändamål. 
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12.6. SoftwareONE äger alla rättigheter, äganderätt och intressen i och till samtliga av SoftwareONE:s Immateriella rättigheter, 
oavsett om de innehas av SoftwareONE innan dessa Villkor börjar gälla eller utvecklas, förbättras eller förfinas av 
SoftwareONE under tiden Tjänsterna utförs. Om SoftwareONE inkluderar några av sina Immateriella rättigheter eller någon 
del av sitt Kunskapskapital i Produkterna, så beviljar SoftwareONE Företaget en begränsad, evig, till fullo betald, royaltyfri, 
icke-exklusiv, ej tilldelningsbar, ej överlåtelsebar, återkallelig (endast vid överträdelser) licens att använda, kopiera, 
modifiera, förbättra och behålla: (i) SoftwareONE:s Immateriella rättigheter (med undantag för Kunskapskapital) för 
Företagets interna ändamål och endast i den utsträckning som är nödvändig för att använda Produkterna och (ii) 
SoftwareONE:s Kunskapskapital, i form av, eller i den utsträckning det är nödvändigt för dess användning av SoftwareONE:s 
Immateriella rättigheter eller Produkterna för Företagets interna ändamål. 

12.7. Tredje parts Immateriella rättigheter som levereras som en del av Tjänsten blir tillgängliga för Företaget med förbehåll 
för villkoren som tillhandahålls av sådan tredje part, vilka SoftwareONE kommer att göra tillgängliga för Företaget vid 
begäran. 

12.8. Företaget beviljar härmed SoftwareONE en återkallelig, icke-exklusiv, royaltyfri licens att använda Företagets Immateriella 
rättigheter för att göra det möjligt för SoftwareONE att utföra Tjänsterna eller för att identifiera nya Tjänster för Företaget. 
Företaget förbehåller sig alla andra rättigheter, äganderätt och intressen i och till sina Immateriella rättigheter. 

12.9. Företaget ska inte och ska inte tillåta att några Dotterbolag eller någon tredje part översätter, utför bakåtkompilering, 
dekompilering, omkompilering, uppdaterar eller modifierar någon av SoftwareONE:s Immateriella rättigheter eller någon 
Produkt på ett målinriktat sätt för att avslöja SoftwareONE:s Immateriella rättigheter. Om Företaget kommer med 
feedback, kommentarer eller förslag gällande Tjänsterna, SoftwareONE:s Immateriella rättigheter eller SoftwareONE:s 
affärsplaner eller tekniska planer, inklusive kommentarer eller förslag gällande möjligt skapande, utveckling, modifiering, 
korrigering, förbättring eller förstärkning av Tjänsterna eller SoftwareONE:s Immateriella rättigheter (gemensamt 
”Feedback”), så beviljar Företaget härmed SoftwareONE en evig, icke-exklusiv, global, royaltyfri licens att använda sådan 
Feedback utan begränsningar. 

12.10. Sammanslagna data och Analysdata. Oaktat eventuella motstridiga bestämmelser i något Avtal kan SoftwareONE 
sammanställa och behålla Sammanslagna data insamlade från eller inskickade via Tjänsterna samt Analysdata som man 
skapar under utförandet av Tjänsterna, i syfta att driva, upprätthålla, analysera och förbättra sina Tjänster, Immateriella 
rättigheter och Kunskapskapital, samt för forskning och utveckling av nya tjänster, Immateriella rättigheter och 
Kunskapskapital. ”Sammanslagna data” innebär information och data som samlats in från eller skickats, bekräftats eller 
tillhandahållits av användare när de använt Tjänsterna. ”Analysdata” innebär SoftwareONE:s analys av användningen av 
dess Tjänster, Immateriella rättigheter och Kunskapskapital. SoftwareONE ska äga alla rättigheter, äganderätter och 
intressen i och till alla Sammanslagna data och Analysdata, förutsatt att sådana Sammanslagna data och Analysdata 
anonymiseras så att varken Företaget eller någon användare identifieras. 

12.11. SoftwareONE:s kompensation. SoftwareONE ska kompensera och hålla Företaget skadeslöst mot direkta skador som 
uppstår på grund av några anspråk från tredje part om att Produkterna gör intrång i något patent, upphovsrätt, varumärke 
eller affärshemlighet som ägs av sådan tredje part. Under inga omständigheter ska SoftwareONE ha några skyldigheter 
inom ramen för detta avsnitt 12 eller något ansvar för något anspråk eller någon åtgärder i den utsträckning anspråket 
orsakas av eller beror på: (a) Företagets kombination eller användning av Produkterna med programvara, tjänster eller 
produkter som utvecklats av Företaget eller tredje parter; (b) modifiering av Produkterna av någon annan än SoftwareONE; 
(c) Företagets fortsatta påstådda intrång, efter att ha tillhandahållits modifieringar som skulle ha undvikit påstått intrång 
eller (d) Företagets användning av Produkterna på ett sätt som inte stämmer överens med tillämpligt Avtal. Om 
Produkterna blir föremål för ett intrångsanspråk ska SoftwareONE, efter eget val: (i) införskaffa rättigheten för Företaget 
att fortsätta använda Produkterna; (ii) göra ändringar, modifieringar eller justeringar av Produkterna så att inget intrång 
längre förekommer, utan att det enligt Företagets rimliga bedömning leder till någon avsevärd funktionsförsämring eller 
(iii) byta ut Produkterna i fråga utan kostnad för Företaget mot Produkter som inte gör intrång i tredje parts rättigheter, 
försatt att ersättningsprodukterna enligt Företagets rimliga bedömning leder till någon avsevärd funktionsförsämring. Om 
inget av det föregående är rimligt, efter SoftwareONE:s rimliga bedömning, ska Företaget returnera Produkterna som gör 
intrång i tredje parts rättigheter och SoftwareONE ska omedelbart återbetala beloppet för alla betalningar som gjort av 
Företaget inom ramen för detta för sådana Produkter. 

12.12. Företagets kompensation. Företaget ska kompensera och hålla SoftwareONE skadeslöst mot skador som uppstår på 
grund av några anspråk från tredje part om att Företagets Tillgångar eller Immateriella rättigheter, som används av 
SoftwareONE i samband med Tjänsterna gör intrång i något patent, upphovsrätt, varumärke eller affärshemlighet som 
ägs av sådan tredje part. 
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12.13. Kompensationskrav; enda korrigerande åtgärd. Den ersättningsskyldiga partens skyldighet att kompensera den 
skadedrabbade parten enligt detta avsnitt 12 gäller med förbehåll för att den skadedrabbade parten: (a) tillhandahåller 
den ersättningsskyldiga parten omedelbart skriftlig underrättelse om eventuellt anspråk; (b) ger den ersättningsskyldiga 
parten odelad kontroll över försvaret mot eventuella anspråk och (c) samarbetar med den ersättningsskyldiga parten på 
ett ansvarsfullt sätt i försvaret mot anspråket, på den ersättningsskyldiga partens bekostnad. Detta avsnitt 12 beskriver 
den skadedrabbade partens enda kompensation och hela den ersättningsskyldiga partens skyldighet och ansvar gällande 
anspråken som identifierats ovan. 

13. SUPPORT 

SoftwareONE ska inte tillhandahålla någon teknisk support, utbildning eller installation, såvida inte det anges uttryckligen i ett 
Avtal. Om SoftwareONE tillhandahåller supporttjänster (t.ex. genom Molntjänst) utan några ytterligare användningsavgifter, 
förbehåller SoftwareONE sig rätten att begränsa begäranden om support till ett visst antal begäranden per avtalsår och att hänvisa 
Företaget till avgiftsbaserade supporttjänster i alla andra avseenden. 

14. GILTIGHETSPERIOD, UPPSÄGNING OCH FORTSATT GILTIGHET 

14.1. Avtalet, inklusive dessa Villkor, är giltigt från det att det tecknas, från det att Orderbekräftelsen skickas in eller från det att 
Tjänsterna/Licenserna levereras, beroende på vad som är i tillämpligt, och kommer att förbli giltigt tills det sägs upp enligt 
bestämmelserna häri. Såvida inget annat har avtalats i Avtalet, som kan tillåta en längre eller kortare giltighetsperiod, ska 
alla Avtal gällande Hanterade tjänster (enligt definitionen i sådant Avtal) ha en giltighetsperiod på ett (1) år (”Initial 
giltighetsperiod”). Efter den Initiala giltighetsperioden, med undantag för vad som anges i ett Avtal, kommer ett Avtal om 
Hanterade tjänster att förnyas automatiskt i ytterligare trettio (30) dagar. 

14.2. SoftwareONE kan säga upp alla Avtal eller ändra Villkoren inom ramen för detta när som helst och oavsett skäl genom 
att ge den andra parten trettio (30) dagars skriftligt varsel. De allmänna villkoren i dessa Villkor ska fortsätta att gälla 
även om något Avtal sägs upp, till dess att de upphör att gälla. 

14.3. Endera parten kan omedelbart säga upp Villkoren eller något Avtal inom ramen för detta genom att underrätta den andra 
parten skriftligt om: (a) den andra parten begår en väsentlig överträdelse av någon av sina skyldigheter inom ramen för 
Villkoren eller tillämpligt Avtal som förblir oåtgärdat i mer än trettio (30) dagar efter att skriftlig underrättelse om detta har 
getts eller, om det sker en överträdelse som inte kan åtgärdas inom trettio (30) dagar, och parten som begår överträdelse 
inte gör något för att åtgärda överträdelsen inom en period på trettio (30) dagar; (b) den andra parten tillfälligt avbryter, 
eller hotar att tillfälligt avbryta, betalning av sina skulder eller är oförmögen att betala sina skulder när de förfaller till 
betalning, eller medger sin oförmåga att betala sina skulder eller deltar i någon procedur som rör en omläggning av 
skulder, en uppgörelse med kreditgivare, ett likvidationsförfarande eller en inställning av betalningar; (c) en part får rätt att 
utse en ny konkursförvaltare för den andra partens tillgångar eller om en konkursförvaltare utses för den andra partens 
tillgångar; (d) en kreditgivare eller en inteckningshavare för den andra parten övertar eller sätter sig i besittning av, eller 
om en utmätning eller en konfiskation eller annan liknande process vidtas eller verkställs eller om talan väcks, gällande 
hela eller delar av den andra partens tillgångar, och sådant övertagande eller sådan process inte upphävs inom tio (10) 
Affärsdagar eller (e) den andra parten tillfälligt avbryter eller upphör att, eller hotar att avbryta eller upphöra med, att 
bedriva hela eller en betydande del av sin verksamhet. 

14.4. Avsnitt 1, 3, 4, 8.4, 9, 10, 11, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 20, 21 och 22 ska fortsätta gälla efter eventuell uppsägning av dessa Villkor. 

15. FORCE MAJEURE 

SoftwareONE ska inte vara ansvariga gentemot Företaget för några förluster eller skador som Företaget kan ådra sig som ett 
direkt eller indirekt resultat av att tillhandahållandet av Licenser och Tjänster från SoftwareONE förhindras, stoppas, försenas 
eller blir ekonomiskt ohållbart på grund av omständigheter eller händelser som ligger bortom SoftwareONE:s rimliga kontroll, 
inklusive, men inte begränsat till, händelser utom mänsklig kontroll, krig, upplopp, strejk, lockout, brand, översvämning och 
storm. 

16. KONFIDENTIALITET 

16.1. Definition. ”Konfidentiell information” innebär ej offentlig information av typen skyddad eller finansiell information, 
affärshemligheter eller konkurrensmässigt eller kommersiellt känslig information eller information som involverar eller 
inbegriper sekretessintressen. Konfidentiell information innefattar all information märkt ”Konfidentiell” eller ”Skyddad”, 
affärsplaner, strategier, prognoser, analyser, finansiell information, information om anställda, teknik, affärshemligheter, 
produkter, tekniska data, specifikationer, dokumentation, regler och procedurer, metoder, avtal, presentationer, know-
how, produktplaner, affärsmetoder, 
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produktfunktionalitet, data, kunder, marknader, konkurrensanalys, databaser, format, metodik, tillämpningar, utvecklingar, 
uppfinningar, processer, betalning, leverans- och inspektionsprocedurer, designer, ritningar, algoritmer, formler eller 
information som rör teknik, marknadsföring eller ekonomi eller annan information som Mottagaren rimligen ska anta vara 
konfidentiell med tanke på omständigheterna. 

16.2. Undantag från konfidentialitet. Konfidentiell information omfattar inte information som: (i) är känd av Mottagaren innan 
den tas emot; (ii) nu är eller blir allmänt känd genom åtgärder som inte har med Mottagaren att göra; (iii) lämnas ut till 
Mottagaren av en tredje part som har juridisk rätt att göra det; (iv) lämnas ut av Mottagaren med Uppgiftslämnarens 
skriftliga samtycke; (v) utvecklas av Mottagaren oberoende av eventuella utlämnanden som görs inom ramen för detta och 
utan användning eller åtkomst till någon av Uppgiftslämnarens Konfidentiella information eller (vi) måste lämnas ut enligt 
en myndighetsbestämmelse eller ett domstolsbeslut. 

16.3. Tystnadsplikt. Varje part bekräftar att viss information den mottar från den andra parten kan utgöra den andra partens 
Konfidentiella information. En part som motar Konfidentiell information (”Mottagare”) ska se till att den Konfidentiella 
informationen som tillhör parten som lämnar ut den Konfidentiella informationen (”Uppgiftslämnare”) hanteras lika 
försiktigt och skyddas i samma utsträckning som dess egen Konfidentiella information, men aldrig mindre än 
standardförsiktighet ska vidtas. Mottagaren och dess personal får endast använda Uppgiftslämnarens Konfidentiella 
information i den utsträckning som är nödvändig för att fullgöra sina skyldigheter inom ramen för tillämpligt Avtal. 
Mottagaren ska inte, varken direkt eller indirekt, lämna ut, kopiera, distribuera, publicera på nytt eller ge någon tredje part 
åtkomst till någon Konfidentiell information som tillhör Uppgiftslämnaren. Mottagaren får endast lämna ut Konfidentiell 
information till sin personal, om sådan personal måste känna till den Konfidentiella informationen för att Mottagarens ska 
kunna fullgöra sina skyldigheter inom ramen för tillämpligt Avtal, och sådan personal skriftligen har gått med på att 
omfattas av tystnadsplikten som beskrivs i dessa Villkor. 

16.4. Föreläggande. Varje part bekräftar att alla överträdelser mot dess skyldigheter gällande Konfidentiell information 
resulterar i skador för den andra parten som i stor utsträckning är immateriella men likväl verkliga, och det kan inte 
kompenseras genom ett tillerkännande av skadestånd. I enlighet med detta ger alla sådana överträdelser den andra 
parten rätt till ett domstolsföreläggande eller annat lämpligt domslut för att upprätthålla sådana skyldigheter. En parts 
rätt till föreläggande gäller utöver eventuella andra rättigheter och kompensationer som finns att tillgå för sådan part. 
Parten gentemot vilken ett sådant föreläggande riktas ska betala till den andra parten alla rimliga kostnader, inklusive 
advokatarvoden, som denne ådragit sig genom att erhålla sådant upprätthållande. 

17. DATASKYDD 

17.1. Parterna ska se till att Personuppgifter behandlas enligt tillämpliga lagar och förordningar gällande integritets- och 
dataskydd. 

17.2. Om SoftwareONE behandlar Personuppgifter endast i syfte att tillhandahålla avtalade Tjänster och agera åt Företaget och 
enligt Företagets instruktioner, så kommer SoftwareONE att behandla sådana Personuppgifter konfidentiellt och 
implementera lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda uppgifterna. Företaget godkänner att 
SoftwareONE kan engagera sina dotterbolag som ytterligare personuppgiftsbiträde och underleverantör när de bidrar till 
Tjänsterna. 

17.3. Inom den utsträckning allmänna dataskyddsförordningen (GDPR, (EU 2016/679)) tillämpas ska följande gälla: i den 
utsträckning användningen eller implementeringen av SoftwareONE:s Tjänster involverar behandling av Personuppgifter 
av SoftwareONE på uppdrag av Företaget och enligt Företagets instruktioner, är parterna skyldiga att ingå ett separat 
Databehandlingsavtal (DPA). 

 
 

18. GRANSKNINGSRÄTTIGHETER 

SoftwareONE ska ha rätt att granska Företagets efterlevnad av kraven i dessa Villkor eller tillämpligt Avtal, antingen på egen hand 
eller med hjälp av en tredje part med tystnadsplikt, när som helst efter att underrättelse har getts under normal arbetstider, på 
Företagets anläggning och på ett sätt som påverkar Företagets verksamhet så lite som möjligt. Som en del av en granskning kan 
SoftwareONE även kontrollera Företagets dokumentation och rapporter. Företaget ska ge SoftwareONE åtkomst till relevant 
information och relevanta databaser, loggfiler och liknande för detta ändamål och ska göra det möjligt för SoftwareONE eller den 
tredje parten att övervaka 
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efterlevnaden av dessa Villkor och/eller Avtalet. Företaget ska bistå SoftwareONE eller den tredje parten så gott man kan. 

19. EXPORTKONTROLL 

19.1. Varje part ska följa tillämpliga Sanktionsregler gällande alla frågor som rör eller uppstår på grund av tillämpligt Avtal och 
godkänner att man är ensam ansvarig för att säkerställa sin egen efterlevnad av tillämpliga Sanktionsregler. 

19.2. SoftwareONE ska införskaffa alla godkännanden och licenser som krävs för att följa Sanktionsregler som gäller för export 
av Licenser, Tjänster och Produkter som tillhandahåll eller säljs till Företaget inom ramen för något Avtal. 

19.3. Ingen av parterna ska agera eller underlåta att agera på ett sådant sätt som skulle få den andra parten att bryta mot 
Sanktionsreglerna. 

 

20. BEKÄMPANDE AV MUTOR OCH KORRUPTION 

20.1. Parterna ska inte vidta, auktorisera eller tillåta någon åtgärd i samband med förhandling, tecknande eller fullgörande av 
Avtalet som bryter mot några tillämpliga lagar eller förordningar gällande korruption eller mutbrott. Denna skyldighet 
gäller i synnerhet orättmätiga betalningar till regeringstjänstemän, representanter för offentliga myndigheter eller deras 
medarbetare, familjer eller nära vänner. 

20.2. Parterna ska inte erbjuda eller ge någon anställd, representant eller tredje part som agerar på uppdrag av den andra 
parten, eller ta emot, från någon anställda, representant eller tredje part som agerar på uppdrag av den andra parten, 
några otillbörliga gåvor eller förmåner, oavsett om det är i form av pengar eller annat, med avseende på förhandling, 
tecknande eller fullgörande av Avtalet. 

20.3. Varje part ska omedelbart underrätta den andra parten om den blir medveten om eller misstänker någon 
korruption som rör förhandling, tecknande eller fullgörande av Avtalet. 

21. MYNDIGHETSOMRÅDE OCH GÄLLANDE LAG 

Avtalet och eventuella tvister eller anspråk som uppstår i samband med eller på grund av det eller dess innehåll eller dess 
utformning (inklusive ej avtalsrelaterade tvister eller anspråk) ska regleras av och tolkas i enlighet med lagarna i landet/delstaten 
där SoftwareONE-enheten som ingår Avtalet är registrerad, med undantag för eventuella lagvalsregler. FN-konventionen 
angående avtal om internationella köp av varor ska inte gälla för Avtalet. Varje part godkänner oåterkalleligt att domstolarna i 
landet/delstaten där SoftwareONE-enheten som ingår Avtalet är registrerad ska ha exklusiv domsrätt att avgöra sådana tvister. 

22. ALLMÄNT 

22.1. Om någon bestämmelse i dessa Villkor anses vara ogiltig eller ej verkställbar ska det inte påverka giltigheten eller 
verkställbarheten för de återstående bestämmelserna. 

22.2. All underrättelse och annan kommunikation som krävs eller tillåts ska ske skriftligt. 
 

22.3. Underlåtenhet från SoftwareONE:s sida att genomdriva en bestämmelse i dessa Villkor utgör inte ett avstående från den 
bestämmelsen och ska under inga omständigheter påverka rätten att senare genomdriva en sådan bestämmelse. 

22.4. Alla rubriker, bildtexter eller avsnittstitlar som förekommer i dessa Villkor har endast infogats av praktiska skäl och 
definierar eller förklarar på inget sätt något avsnitt eller någon bestämmelse häri. 

22.5. Ingenting i dessa Villkor eller något Avtal är avsett, eller ska betraktas som, att skapa en partnerrelation eller ett 
samriskföretag mellan någon av parterna, utse någon part till ombud för en annan part eller ge någon part behörighet 
att göra några åtaganden åt eller på uppdrag av någon annan part. 

22.6. Dessa Villkor tillsammans med Avtalen utgör hela avtalet parterna emellan gällande dess innehåll och ersätter alla andra 
avtal och överenskommelser. 
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