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LICENSRÄTTIGHETER & ALLMÄNNA VILLKOR  

Parter 
Licensgivaren Agerus AB, org. nr 556621-9332, nedan kallad ”Agerus” och Licenstagaren, nedan 
kallad ”kunden”.  

Upplåtelse 
AGERUS upplåter till licenstagaren, under en begränsad tid, rätten att för egen räkning och i den 
egna verksamheten använda Agerus plattformslösning med konfigureringen: Ledarskapsverktyg.  

Licensavgift 
Licenstagaren nyttjar Agerus kostnadsfria erbjudande och betalar därför ingen avgift för sin 
månadslicens.  

Giltighetstid och uppsägning 
Licensperioden träder i kraft det datum licenstagaren anmäler sitt intresse och godkänt Agerus 
Allmänna Villkor. Licensperioden avslutas trettio (30) dagar efter startdatum, om inte annat skriftligt 
överenskommits.  

Om endera parten ej iakttar sina skyldigheter enligt detta avtal, har den andre parten rätt att säga upp 
avtalet med omedelbar verkan, om avtalsbrottet är väsentligt. 

 
1. Inledning 

AGERUS har med Licenstagaren, vad som 
nedan benämns ”Kunden”, ingått ett avtal om 
åtkomst och nyttjanderätt till vad som nedan 
benämns “AGERUS System”. Förutom vad 
som angivits i ovan skall följande allmänna 
villkor gälla. 
 

2. Ansvar för fel 
AGERUS ansvarar, enligt villkoren nedan, för 
att AGERUS System under tiden fram till 
dagen för produktionssättning av nästföljande 
uppdatering, dock längst ett år från 
produktionssättning, överensstämmer med av 
AGERUS lämnade specifikationer. AGERUS 
garanterar inte att AGERUS System är helt fri 
från programfel och Kunden är införstådd med 
att en sådan frihet från programfel normalt inte 
kan uppnås. AGERUS garanterar ej heller att 
AGERUS System fungerar tillsammans med 
eller inte påverkas av annan programvara, 
utrustning, tjänst eller produkt. 

AGERUS ansvar omfattar bland annat inte:  
a) Fel eller brister som är utan betydelse för 

AGERUS Systems avsedda användning 
och vilka inte kan anses utgöra olägenhet 
för Kunden. 

b) Fel eller brister orsakade genom 
Kundens användning av AGERUS 
System med annan 
utrustning/programvara än den av 
AGERUS rekommenderade. 

c) Fel förorsakade genom av Kunden 
företagna ändringar eller ingrepp i 
AGERUS System som inte skett i 
enlighet med AGERUS instruktion eller 
samtycke. 

d) Fel förorsakade genom Kundens eller 
Användares användning av AGERUS 
System på ett annat sätt än som framgår 
av dokumentationen eller genom 
försummelse av Kunden, dennes 
personal, Användare eller tredje man 
eller genom andra omständigheter utom 
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AGERUS kontroll. 
Fel skall, för att få åberopas mot AGERUS, 

skriftligen anmälas till AGERUS utan 
dröjsmål efter det att felet upptäckts. 
AGERUS svarar endast för fel som reklameras 
inom ett (1) år från initial produktionssättning 
eller, ifråga om nya versioner, inom ett år från 
releasedatum. 

Avhjälpande av fel sker genom rättelse, där 
så är möjligt för AGERUS. Om rättelse av fel 
ej är möjligt skall anvisningar om kringgående 
av felet lämnas. Kan AGERUS inte uppfylla 
lämnade specifikationer genom avhjälpande, 
skall AGERUS föreslå andra åtgärder. Kunden 
skall acceptera av AGERUS föreslagna 
åtgärder om AGERUS System därigenom 
uppfyller lämnade specifikationer och 
åtgärderna inte innebär olägenhet för Kunden. 
Har Kunden anmält fel och visar det sig inte 
föreligga något fel som AGERUS skall svara 
för, skall Kunden ersätta AGERUS kostnad för 
utförda åtgärder. AGERUS ansvar för fel och 
brister är begränsat till vad som nu angetts. 
 

3. Kundens ansvar 
Kunden får inte använda AGERUS System så 
att skada eller olägenhet uppstår för AGERUS 
eller annan. Kunden skall hålla AGERUS 
skadeslöst för krav från tredje man som 
grundas på Kundens eller Användares 
nyttjande av AGERUS System i strid med 
bestämmelserna i huvudavtalet. 

AGERUS äger rätt att stänga av eller 
begränsa Kundens eller Användares åtkomst 
till AGERUS System om: 

a) Kundens eller Användares nyttjande av 
AGERUS System medför skada, risk för 
skada eller olägenhet för AGERUS eller 
annan eller 

b) Kunden eller Användare använder 
AGERUS System i vidare mån eller för 
annat ändamål än vad som angivits i 
huvudavtalet.  

Vid begränsning eller avstängning av 
åtkomsten till AGERUS System skall Kunden 
snarast underrättas. AGERUS har rätt att 

debitera Kunden sina kostnader för 
bortkoppling, avstängning eller begränsning 
liksom för återställande av sådan åtgärd. 

Det åligger Kunden att handha 
användaridentitet och lösenord så att 
obehöriga personer inte kan ta del av dessa. 
Kunden skall snarast meddela AGERUS om 
Kunden misstänker att någon obehörig tagit 
del av användaridentitet eller lösenord. 

Kunden ansvarar för all användning av 
AGERUS System som skett med 
användaridentitet och lösenord. Detta ansvar 
gäller även för användning av annan person till 
följd av att 

a) Kunden eller någon Användare lämnat ut 
sin användaridentitet eller lösenord, 

b) obehörig till följd av vårdslöshet hos 
Kunden eller Användare fått del av 
användaridentitet eller lösenord, 

c) Kunden efter det att obehörig tagit del av 
Kundens Användares användaridentitet 
eller lösenord underlåtit att snarast efter 
upptäckten anmäla förhållandet till 
AGERUS. 

Kunden är ansvarig för allt material som 
lagras på egen hemsida med anknytning till 
AGERUS System, såväl text, bilder, video, 
ljud och data samt länkar till andra webbsidor.  
 

 
4. Ansvarsbegränsning 

AGERUS skall inte ansvara för indirekta 
skador eller följdskador som till exempel 
förlorad handelsvinst, förväntad besparing, 
minskad produktion eller omsättning i rörelse, 
hinder att uppfylla förpliktelser mot tredje man 
eller utebliven nytta av avtalet hos Kunden. 
AGERUS ansvarar inte heller i något fall för 
förlust av data. Denna ansvarsbegränsning 
skall inte äga tillämpning vid skada som 
åsamkas uppsåtligen eller genom grov 
oaktsamhet. AGERUS sammanlagda 
skadeståndsansvar på grund av licensavtalet är 
begränsat till ett belopp motsvarande två 
gånger årsavgiften beräknad efter ett 
genomsnitt för den tid avtalet varat vid 
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tidpunkten då skadan uppstått. Rätt till 
skadestånd är förverkad om krav avseende 
anspråk på ersättning inte framställts 
skriftligen inom ett (1) år från tidpunkten för 
produktionssättning av AGERUS System 
respektive releasedatum för ny version. 
 

5. Befrielsegrunder 
Om part förhindras fullgöra sina åtaganden 
enligt licensavtal på grund av omständighet 
som part ej kunnat råda över, såsom 
blixtnedslag, arbetskonflikt, eldsvåda, ändrade 
myndighetsbestämmelser, 
myndighetsingripande samt fel eller försening 
i tjänster från underleverantörer till följd av 
omständighet som ovan sägs, skall detta utgöra 
befrielsegrund som medför befrielse från 
skadestånd, vite och andra eventuella 
påföljder. 
 

6. Sekretess, säkerhet 
Parterna förbinder sig att under avtalstiden och 
därefter iaktta sekretess med avseende på 
konfidentiell information som part erhållit till 
följd av avtalet. Åtagandet gäller inte för sådan 
information som part erhåller från tredje man, 
vars åtkomst och/eller spridande av 
informationen inte utgör kontraktsbrott eller 
lagstridig handling. 

Parterna ansvarar i detta hänseende även för 
sina anställda, konsulter och 
underleverantörer. 

Med ”konfidentiell information” avses 
information av kommersiell eller teknisk natur 
som part får tillgång till genom 
offertförfrågan, idéförslag, synopsis, 
presentationer i text eller annan form eller 
genom att beredas tillträde till motpartens 
lokaler. Konfidentiell information omfattar 
även den information som parterna erhåller 
genom de affärsdiskussioner som pågår mellan 
parterna.  
 

7. Immateriella rättigheter 
Samtliga immateriella rättigheter och tekniska 
lösningar förknippade med AGERUS System 

tillkommer AGERUS.  
 

9. Upphovsrättsintrång 
AGERUS är inte ansvarigt mot Kunden för 
intrångsanspråk som grundas på att AGERUS 
System använts tillsammans med annan 
produkt eller applikation som inte ingår i 
AGERUS uppdrag eller på att AGERUS 
System har ändrats eller använts på ett sätt, för 
vilket den inte utvecklats. AGERUS ansvar för 
Kundens intrång i annans rätt är begränsat till 
det ovan angivna. 
 

10. Prisjustering 
 AGERUS äger rätt att justera angivna priser 
en gång per kalenderår. Underrättelse till 
Kunden skall lämnas skriftligen senast tre (3) 
månader innan de justerade priserna träder i 
kraft. Accepterar Kunden inte de sålunda 
aviserade förändrade priserna äger Kunden rätt 
att säga upp avtalet i förtid per det datum då 
prisjusteringen träder i kraft. Sådan 
uppsägning skall göras skriftligen och vara 
AGERUS tillhanda senast en (1) månad innan 
den dag prisjusteringen träder i kraft. 
 

11. Överlåtelse av licensavtalet 
AGERUS får utan Kundens medgivande 
överlåta rätten att mottaga betalning. Part får 
inte utan den andra partens skriftliga samtycke 
överlåta licensavtalet till annan. 
 

12. Fullständig reglering 
Huvudavtalet med dess bilagor utgör parternas 
fullständiga reglering av alla frågor som 
avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga 
åtaganden och utfästelser som föregått 
huvudavtalet ersätts av innehållet i 
huvudavtalet. 
 

13. Tillämplig lag 
Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. 
 

14. Tvist 
Tvist angående tolkningen eller tillämpningen 
av huvudavtalet ska avgöras av svensk 
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domstol enligt svensk rätt, varvid Stockholms 
tingsrätt ska vara första instans. 
Oaktat vad som sagts ovan äger Part rätt att 
vända sig till domstol eller behörig myndighet 
för att erhålla betalning för klar och förfallen 
fordran 


