K3 Nordic AB generella serviceavtal
Dessa allmänna servicevillkor (”Avtalet”) träder i kraft det datum som Ni godkänner avtalet
(ikraftträdandedatum), av och med K3 Nordic AB. K3 Nordic kommer nedan att refereras till
som ”K3” och Ni som ”part” och kollektivt som ”parterna”. Med användning av Marketplace
avses orderläggning, ändring i befintliga avtal samt uppsägning av befintligt avtal samt övriga
tjänster som finns att tillgå via Marketplace.
Avtalet inkluderar villkoren kring er användning av K3’s Marketplace, inklusive användning
och beställning av produkterna eller tjänsterna som köps eller nås via Marketplace. Tjänsterna
inkluderar all programvara som finns eller används i samband med tjänsterna. Genom att
använda Marketplace bekräftar Ni er behörighet att företräda företaget som part samt teckna
avtal som är rättsligt bindande för företaget Ni företräder. Om inte har behörighet att
företräda och ingå avtal för företagets räkning har ni inte rätt att använda Marketplace.
Genom att använda Marketplace intygar du att du har läst samt förstått och har för avsikt att
bli bunden av samtliga villkor som föreskrivs i avtalet såväl som i K3’s villkor som finns att tillgå
på K3’s hemsida. Om du inte godkänner avtalet eller K3’s policys är du inte berättigad att
använda Marketplace eller någon av dess tjänster.
K3 förbehåller sig rätten att närhelst ändra, lägga till och/eller ta bort villkor i Avtalet såväl
som upphäva Avtalet i sin helhet. Bortsett från vad som föreskrivs i Avtalet ska modifiering av
Avtalet träda i kraft omedelbart efter publicering på Marketplace eller K3’s hemsida. Fortsatt
användning av Marketplace kommer att likställas med godkännande av en sådan justering
som aves i föregående mening. Om justeringen inte godtas har du rätt att avsluta avtalet med
hänvisning till villkoren i Avtalet.
Om K3 fastställer att du har brutit mot något villkor i Avtalet förbehåller K3 sig rätten att
permanent förhindra dig från att nyttja Marketplace och dess tjänster samt avsluta pågående
tjänster tecknade via Marketplace, utan rätt till återbetalning, vidare förbehåller sig K3 rätten
att vidta rättsliga åtgärder gentemot er som part.
1. Användning
K3 stipulerar användnings- och betalningsvillkor samt fastställer avgifter för
användning av Marketplace och andra avgifter avseende tjänster kopplade till
Marketplace. Det är inte tillåtet att använda Marketplace eller dess tjänster på ett
sådant sätt att det överskrider er auktoriserade användning.
Om Ni kan tillgå tjänster som är utöver er behörighet i Marketplace är ni skyldiga att
omedelbart meddela K3 och genast upphöra eller korrigera användandet till den enligt
avtalet föreskrivna nivån. Genom detta avtal godkänner Ni att K3 har rätt att
kontrollera er användning av Marketplace och Ni ska medverka till att verifiera att ert
användande överensstämmer med Avtalet.
K3 förbehåller sig rätten att suspendera eller avsluta din användning av Marketplace
omedelbart vid skriftligt meddelande om bristande efterlevnad vid en sådan kontroll,
utöver övriga rättigheter som K3 kan ha.

2. Avgifter och betalningsvillkor
I samband med ikraftträdandedatum godkänner Ni betalningsvillkoren fastställda av
K3. K3 har frihet att närhelst ändra, lägga till och/eller ta bort betalningsvillkor. Vid
eventuella justeringar likställs fortsatt användning av Marketplace med godkännande
av betalningsvillkoren.
Godkännande av avtalet innebär att administrativa avgifter som tillkommer vid
fakturering godtas. Justeringar som härrörs till administrativa avgifter framgår på K3’s
hemsida eller Marketplace. Det åligger parten att vara uppdaterad på eventuella
justeringar.
Priset för prenumerationer eller tjänster kan komma att ändras under
prenumerationsperioden, även om prenumerationen eller tjänsten är tecknad på
bestämd tid. Erlagd betalning är ej återbetalningsbar.
I sådana fall K3 kräver förskottsbetalning, ska betalning erläggas inom 20 dagar från
och med fakturadatum om inte annat följer av fakturan. Vid betalning erlagd senare
än förfallodatum har K3 rätt att kräva påminnelseavgift. Om betalning inte har skett 30
dagar efter förfallodatum för påminnelsefaktura överlämnas ärendet till inkasso.
Vid utebliven betalning förbehåller sig K3 rätten att avsluta eller suspendera
tjänsten/tjänsterna. Vid återaktivering av en tjänst/tjänsterna har K3 rätt att debitera
en avgift.
K3 ansvarar inte för eventuella förlorade data vid suspendering eller avslut av tjänsten,
utan detta åligger parten.
Om beställning görs i Marketplace gäller det pris som anges i Marketplace vid
tidpunkten för beställningen. Mervärdesskatt tillkommer.
3. Leverans
K3 åtar sig att leverera de tjänster som omfattas av Avtalet i enlighet med Avtalet och i
övrigt enligt dessa allmänna villkor.
4. Orderbekräftelse
Bindande avtal om beställning och leverans av produkter på Marketplace uppkommer
när kunden lägger order i Marketplace. K3 förbehåller sig rätten att själv eller genom
annan genomföra kreditprövning av kunden innan beställning bekräftas.
5. Upplåtelse av nyttjanderätt
Beträffande nyttjanderätt och/eller licenser till produkter som, helt eller delvis, består
av datorprogram eller annat upphovsrättsligt skyddat material, gäller respektive
tillverkares eller licensgivares villkor även i förhållandet mellan kunden och K3.
Tillverkarens eller licensgivarens villkor gäller alltid före vad som anges i detta Avtal.
Sådana tillverkares eller licensgivares villkor kan innebära begränsningar i nyttjande
och tillverkarens eller licensgivarens ansvar kan också vara mer begränsat än vad som
följer av svensk rätt och vad som normalt följer av svensk standardavtalsrätt

6. Ansvarsfriskrivningar
K3 ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador och förluster eller
kostnader som orsakas kunden på grund av användningen av Marketplace.
Ansvarsfriskrivningen omfattar, men är inte begränsad till, skada som uppkommit på
grund av fel eller brist i Marketplace eller avbrott eller störning i datasystemet eller
teleförbindelse. K3 ansvarar inte för konsekvensskador, direkta eller indirekta skador,
förluster eller kostnader som beställda produkter orsakar kunden. K3 ansvarar inte för
eventuell förlust av data.
7. Tvist
Tvister angående tolkningen eller tillämpningen av Avtalet och därmed
sammanhängande rättsförhållanden skall slutligt avgöras genom allmän domstol. Om
vid tvist värdet av vad som yrkas inte överstiger 25 gånger det vid tiden för påkallande
av skiljeförfarande gällande prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall tvisten avgöras av allmän domstol.
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