Användarrättsavtal för skapande av hemsidor för väghållare och andra
samfälligheter genom att använda Matriset Ab:s tjänster
Avtalet gäller mellan er eller den av er representerade organisationen (beställare) och
Matriset Ab (leverantör). Genom att ta ibruk denna tjänst godkänner ni villkoren i detta avtal.

1. Tjänsten och användarrätten
Tjänsten innebär en möjlighet att göra hemsidor under domänen
www.vagforening.com eller www.samfallighet.com genom att använda sig av ett styrt
schematiskt tillverkningssätt.
Tjänsten och dess delar får endast användas till de ändamål den är utvecklad och
anvisad för.
Tjänsten är inte ämnad för slutlig arkivering av handlingar utan enbart som en
distributionskanal. För arkivering av handlingarna svarar beställaren själv med andra
metoder.
Beställaren svarar för de skapade sidornas innehåll och för att beställaren har rätt att
publicera det material som placeras på sidorna. Innehållet på sidorna får inte vara
kränkande eller opassande och måste iaktta de lagar som gäller för publicering av
personuppgifter samt i övrigt följa Sveriges lagar.
Beställaren förbinder sig att inte sälja, hyra, låna eller på annat sätt överlåta de
tjänster som avtalet avser till tredje person utan leverantörens skriftliga medgivande.

2. Avgift som uppbärs för tjänsten
Man kan se prislistan på www.winvag.com/prislista sidan. Faktureringsperioden är
normalt ett år. Leverantören har rätt att göra prisändringar från följande
faktureringsperiod genom att meddela därom till beställaren.

3. Upphovsmannarätten
Programkoden och tjänstens upphovsmannarätt tillhör Matriset Ab utom för det
material som beställaren placerat på sidorna.

4. Användningsrättens upphörande
Beställaren kan när som helst säga upp tjänsten genom att skriftligt eller med e-post
meddela leverantören varvid användningsrätten upphör när faktureringsperioden
upphör. Matriset Ab kan säga upp användningsrätten ifall villkoren i detta avtal inte
iakttas eller ifall avgifterna för tjänsten inte erlagts. Matriset Ab kan också av andra
skäl säga upp tjänsten att upphöra vid utgången av faktureringsperioden.

5. Begränsad garanti
Leverantören svarar för att de egenskaper som finns i tjänsten fungerar i den
beskrivna verksamhetsmiljön.

Garantin gäller inte skador som förorsakas av beställaren genom fel användning eller
av oaktsamhet, förstörd data, filer eller annan data eller av beställaren själv eller av
tredje person utan leverantörens lov gjorda ändringar i verksamhetsmiljön eller
föremålet för avtalet. Garantin gäller inte heller tjänstens tekniska prestationsförmåga
och inte heller beställarens eller tredje persons datatrafiksförbindelser. För tjänsten
som används rätt och omsorgsfullt samt för tjänstens resultat och övriga prestationer
svarar beställaren.

6. Ansvar för skador och ansvarsbegränsning
Leverantören svarar för av tjänsten bevisligen orsakade direkta skador dock högst till
ett belopp som motsvarar tjänstens årskostnad enligt prislistan.
Leverantören svarar inte för indirekta skador och inte heller för inkomstbortfall ifall
beställarens produktion eller företagsomsättning avbryts, inte erhållen företagsvinst
eller andra direkta skador.

7. Tillämpbar lag
För detta användarrättsavtal tillämpas Sverige lag. Om ni har något att fråga om
avtalet eller om ni har något annat behov av att ta kontakt, var vänlig använd
nedanstående kontaktuppgifter.

