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  AVTAL 

Datscha AB (publ) 
556578-7503 
Box 7795 
103 96 STOCKHOLM, nedan kallad Leverantören 

1. Allmänt om avtalet

1.1 Genom detta avtal upplåter Leverantören nyttjanderätt till Kunden avseende Analysverktyget SSCD.se, ne-
dan och i bilagor kallad Produkten. 

1.2 Utöver villkoren i denna handling gäller Datschas allmänna villkor för Produkten, bilaga 1, som integrerade 
delar av avtalet. Vid motstridiga bestämmelser har villkoren i denna handling företräde framför bilagor till 
avtalet. 

2. Nyttjanderätten

2.1 Nyttjanderätten gäller för det antal namngivna användare som Kunden vid var tid anmäler hos Leverantören 
och som tillhör Kundens egen organisation och för vilka Kunden betalar applicerbara användaravgifter. Varje 
användare erhåller ett Användar-Id som är personligt och som ej får spridas. 

3. Avtalad Specifikation

3.1 Produkten beskrivs på SSCD.se och/eller Datscha.com och Leverantören förbehåller sig rätten att från tid till 
annan modifiera produktens innehåll och funktionalitet utan att söka Kundens tillåtelse. 

4. Pris och betalning

4.1 

4.2 

4.3 

Kunden betalar till Leverantören för nyttjanderätten en årsavgift på 19 995 SEK exklusive moms per använ-
dare. Betalning skall erläggas inom 30 dagar efter den dag som infaller senast av fakturans utställande och 
det att Kunden fått tillgång till Produkten. Avgiften skall årligen uppräknas med KPI med aug 2014 som 
basår. 

Om Kunden önskar utöka antalet användare under innevarande avtalstid skall avgiften för tillkommande an-
vändare reduceras med hänsyn till den tid som redan förflutit av avtalstiden. Ett år räknas med 360 dagar. 

Om Leverantören visar att kostnaderna för Produkten höjts till följd av att Statistiska Centralbyrån eller an-
nan offentlig leverantör av data höjt sitt pris gentemot Leverantören skall avgiften enligt 5.1 höjas i motsva-
rande mån. 

5. Support

5.1 Hos Leverantören anmälda användare får vända sig till Leverantörens helpdesk för stöd avseende använd-
ning av Produkten. Helpdesken är öppen vardagar kl. 09:00–12:00 och kl. 13:00-16:00. 

6. Avtalstid

6.1 Nyttjanderätten gäller under ett år från undertecknandet av detta avtal och förlängs med ett år i sänder om 
ingen av parterna säger upp avtalet skriftligen senast tre månader före utgången av respektive avtalspe-
riod.  
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