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Avtalsvillkor VisAlfa Grund 
Definitioner och giltighet 
”VisAlfa” betyder VisAlfa AB med organisationsnummer 556572-1007 och ”Kunden” betyder den 
organisation som ingått avtal med VisAlfa om att licensiera VisAlfas programvara. Dessa kallas 
gemensamt ”Parterna”. 

”Programvaran” betyder all sådan information som levereras till Kunden för installation, användning 
och uppdateringar av VisAlfa Grund, inkluderat men ej begränsat till mjukvara, installationsfiler, 
dokumentation etc. 

”Prislista” betyder den lista med aktuella priser som gäller vid licensiering av VisAlfas produkter. 
Prislistan finns tillgänglig på VisAlfas webbplats www.visalfa.se.  

”Aktuellt Licenspris” betyder summan av priset för Kundens samtliga licenser för VisAlfa Grund i 
enlighet med gällande Prislista. 

Dessa villkor (”Villkoren”) gäller mellan VisAlfa och Kunden och anses accepterade i samband med en 
beställning av VisAlfa Grund.  

VisAlfa förbehåller sig rätten att göra ändringar i Villkoren. Om sådana ändringar görs kommer 
VisAlfa lämna meddelande om detta till Kunden. De nya Villkoren kommer då börja gälla 120 dagar 
efter att sådant meddelande lämnats. 

Licensmedgivande 
Förutsatt att Kunden följer Villkoren och betalar tillämpliga licensavgifter beviljar VisAlfa Kunden en 
icke-exklusiv och begränsad licens att installera och använda Programvaran inom Sverige.  

(1) Programvaran får inte användas för att göra arbete åt tredje part som inte har en egen 
Grundlicens för VisAlfa Grund (se under rubriken Licenser för VisAlfa Grund) om inte annat avtalats. 

(2) Det är inte tillåtet att modifiera, baklängeskonstruera eller dekompilera Programvaran eller på 
annat sätt försöka härleda källkoden till Programvaran. 

(3) Det är inte tillåtet att hyra ut, låna ut, sälja, vidaredistribuera, underlicensiera eller på annat sätt 
tillgängliggöra Programvaran. 

Licensen upphör omedelbart att gälla om Kunden bryter mot någon av bestämmelserna i (1), (2) eller 
(3) under rubriken ”Licensmedgivande”. När Licensen upphör som en följd av brott mot någon av 
dessa bestämmelser ska Kunden utan dröjsmål: 

• Avinstallera och radera Programvaran i sin helhet 
• Lämna skriftligt meddelande till VisAlfa om att så har gjorts 

Licenser för VisAlfa Grund 
Den första licensen för VisAlfa Grund kallas ”Grundlicens” de nästkommande fyra licenserna kallas 
”Tilläggslicenser” och ytterligare licenser för VisAlfa Grund kallas ”Mängdlicenser”. 

https://www.visalfa.se/index.php?page=12
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Varje licens för VisAlfa Grund berättigar en användare inom Kunden att installera och använda 
VisAlfa Grund på en stationär och en bärbar dator. 

Licenser för VisAlfa Grund debiteras vid inköp enligt gällande Prislista och faktureras i samband med 
leverans. 

Licensperiod VisAlfa Grund 
Licensperioden för VisAlfa Grund löper tillsvidare med de begränsningar som följer under 
Licensmedgivande. 

Underhållsavtal 
Vid beställning av VisAlfa Grund ingås ett avtal om underhåll (”Underhållsavtal”) mellan VisAlfa och 
Kunden. I underhållet ingår: 

• Support för utsedd Kontaktperson (se under rubriken Leverans och kontaktperson) i form av 
telefon- eller e-postrådgivning 

• Uppgradering av programvaran. Nya officiella versioner av Programvaran levereras till 
Kunden på begäran. 

• Deltagande i användarträffar eller motsvarande via webb 

Det första årets underhåll ingår i inköpspriset. Därefter utgår en årlig kostnad på 18 % av Aktuellt 
Licenspris (”Underhållsavgift”). 

Avtalsperiod för Underhållsavtal 
Underhållsavtalet löper under en period om 12 månader (”Avtalsperiod”) med start den första i 
månaden efter den dag då Kundens Grundlicens levererats. Underhållsavtalet förnyas automatiskt 
vid Avtalsperiodens slut om uppsägning inte skett dessförinnan. Underhållsavgift faktureras vid varje 
ny Avtalsperiods början.  

Leverans och kontaktperson 
Programvaran tillsammans med installationsanvisning levereras till Kunden via filöverföring. Kunden 
ansvarar själv för installationen. 

Varje Kund ska representeras av en person som ansvarar för kontakten med VisAlfa 
(”Kontaktperson”). Kontaktpersonen ansvarar för att fördelningen av Programvaran till användare 
inom Kunden sker i överenstämmelse med Villkoren, samt att betalning sker till VisAlfa i enlighet 
med gällande prislista. All leverans görs till en gemensam leveransadress (e-post), och all fakturering 
görs till en gemensam fakturaadress. 

Ansvarsbegränsning 
Programvaran görs tillgänglig i befintligt skick. VisAlfa lämnar inga garantier, uttryckliga eller 
underförstådda, avseende Programvarans kvalitet eller lämplighet för visst ändamål. 

Tvistelösning 
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol. 
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