
 

 

Allmänna Villkor - PipeCalcTM 
Dessa Allmänna Villkor är tillämpliga på licens för avtalad produkt lämnad av Licensgivaren till Licenstagaren,  
såvida annat inte skriftligen har avtalats mellan parterna 
 

Datum: 2022-10-26 

1 Definitioner 
1.1 Kontrakt: Avtal, beställningsorder eller handling som har 

undertecknats av båda parter och som utvisar parternas 
överenskommelse. 

1.2 Kontraktshandlingarna: Avtalet jämte de handlingar som är 
fogade till detta eller - som utan att vara fogade därtill - är 
angivna som gällande för licensen. 

1.3  Licensavgift:  I avtalet angiven ersättning för nyttjandet av 
Produkten, exklusive mervärdesskatt. 

1.4  Produkten:  Programvara jämte USB-nyckel, licensfil (för 
åtkomst av programvaran) för vilken licens upplåts samt 
dokumentation som har angivits i Kontraktshandlingarna. 

 
2 Upplåtelse av licens 
2.1 Licensgivaren upplåter till Licenstagaren en tidsbegränsad, 

världsomfattande, icke överlåtbar icke-exklusiv licens att nyttja 
Produkten. 

2.2 Såvida annat inte särskilt framgår av Kontrakts-handlingarna är 
Programvaran inte begränsad till visst antal användare; 
Programvaran får således, såvida annat inte är avtalat, 
användas i obegränsad omfattning av anställda inom 
Licenstagaren.  

2.3 Licenstagaren får fritt överföra kopior av Programvaran mellan 
dess datorer, servrar och nätverk.  

2.4 För åtkomst av Programvaran krävs en USB-nyckel eller 
licensfil. För varje licens medföljer en USB-nyckel eller licensfil, 
som ej får kopieras. 

2.5 Licenstagaren får inte utföra dekompilering eller 
disassemblering av Produkten utom för att få Produkten att 
samarbeta med annan programvara som Licenstagaren 
använder. 

  
3 Äganderätt till immateriella rättigheter 

Licensgivaren är bevarad alla immateriella rättigheter till 
Produkten. 

  
4 Garanti 
 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 inverkan på Produktens 
funktion eller prestanda. 

 
5 Intrång i annans rätt 
 Det åligger Licenstagaren att själv undersöka om Programvaran 

belastas av eller gör intrång i annan tillkommande rätt. 
Licensgivaren, som inte gjort närmare  

 efterforskningar, har inte kännedom om och påtar sig inte 
något ansvar för sådana belastningar eller intrång. 

  
6 Installation 

Licenstagaren svarar själv för installation av Programvaran. 
Installationsanvisning medföljer Produkten. 
 
 
 

7 Underhåll och support 
I förekommande fall åtar sig Licensgivaren att tillhandahålla 
underhåll och support avseende Produkten, inkluderande 
felrättningar samt tillhandahållandet av uppdateringar, 
uppgraderingar och eventuellt nya versioner. 

  
8 Ansvarsbegränsning 

Licensgivarens ansvar är begränsat enligt följande: 
8.1 Licensgivaren ansvarar inte för indirekta skador, såsom 

utebliven vinst, produktionsbortfall, kostnader för anlitande av 
konsult, kostnader för utrustning och liknande kostnader eller 
förluster, såvida inte uppsåt eller grov vårdslöshet föreligger 
avseende skadevållande part. 

8.2 Licensgivaren ansvarar ej för Licenstagarens förlust av data.  
 
9 Avtalets upphörande 
9.1 Vardera part får säga upp detta avtal vid väsentligt 

kontraktsbrott av motparten, om inte kontraktsbrottet 
åtgärdats inom trettio dagar efter skriftligt meddelande om 
brottet. 

9.2 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.  

9.3 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. 

 
10 Överlåtelse 

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina 
rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta avtal utan den 
andra partens skriftliga godkännande. Licenstagaren får inte 
överlåta eller upplåta nyttjanderätt till exemplar av Produkten. 

 
11 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.  

 
12 Tillämplig lag 

Detta avtal skall tolkas och tillämpas enligt svensk lag. 
 
13 Tvist 

Tvist angående tolkningen eller tillämpningen av detta avtal 
skall slutligt avgöras av allmän domstol. 


