
 
 
 
 
 
 
 
 
Mellan  
Nestor FoU-center, Marinens väg 30, 136 40 Handen (Haninge kommun, org. nr. 
212000-0084) ”Nestor” 

och __________________________________________  
nedan angiven kund, ”Kunden” 
har denna dag ingåtts följande  
 
 

AVTAL 
 

Bakgrund 
Säljaren har tagit fram en webbaserad utbildning, ”Minska risken för fall”, nedan 
”Produkten”, som handlar om fallprevention och som är avsedd för personal inom 
äldreomsorg. Utbildningen tar ungefär 45 minuter att genomföra. 
  

Överlåtelse 
Kunden köper i enlighet med villkoren i detta avtal ett exemplar av Produkten.  
 

Leverans 
Produkten levereras i komprimerat format för att publiceras på webbserver eller en 
utbildningsplattform, s.k. LMS. Anvisning för publicering och det utrymmeskrav som 
erfordras framgår av bilaga 1, Kravspecifikation. 
 

Pris och betalning 
För Produkten utgår pris enligt gällande prislista, bilaga 2.  
 
Överenskommet pris för Produkten är:_________________exklusive moms. 
 
Säljaren fakturerar Kunden med betalningsvillkor 30 dagar. Dröjsmålsränta enligt lag 
utgår vid betalning efter förfallodag. 
 

Köparens åtagande 
Produkten får endast nyttjas av anställda hos eller uppdragstagare till Kunden, nedan 
”Användarna”. Köparen ansvarar för publicering av Produkten på webbserver eller 
LMS och att Köparen har de systemkrav och utrymmeskrav som framgår av 
kravspecifikationen. Produkten får endast göras tillgänglig för Användarna och får inte 
göras allmänt tillgänglig, exempelvis på extern webbserver.  



 
 
 
Köparen förbinder sig vidare att under inga omständigheter: 

− Sälja vidare Produkten till tredje part 
− Kopiera Produkten 
− Revidera eller uppdatera Produkten 
− Ändra i Produkten vare sig det gäller text, bilder eller layout 
− Lägga till information i Produkten 
− Ta bort information från Produkten 

 
För det fall Köparen låtit annan än Användarna, avsiktligt eller av oaktsamhet, ta del av 
Produktens ska Säljarens skada beräknas till vad Säljaren skulle ha sålt Produkten till 
tredje part för.  
 

Säljarens ansvar 

Mindre fel 
Säljaren friskriver sig från ansvar gällande smärre fel på Produkten som inte avsevärt 
påverkar brukandet av Produkten för Användarna. Med smärre fel menas här; mindre 
stavfel eller andra mindre korrekturfel. 
 

Uppdateringar 
Säljaren är inte skyldig att uppdatera Produkten i samband med lagändringar eller andra 
typer av ändringar i riktlinjer som kan komma att påverka innehållet i Produkten. Säljaren 
ansvarar inte heller för att hur innehållet i Produkten kan komma att förhålla sig till 
sådana förändringar. 
 

Fel 
Säljaren lämnar ingen garanti vad gäller innehållet i Produkten eller Användarnas 
uppfattning av Produkten. 
 
Eventuella fel på Produkten som gör att den inte nyttjas på anvisat sätt och som inte 
handlar om handhavandefel hos Köparen eller förbiseende av den tekniska 
kravspecifikationen, ska rapporteras till Säljaren inom 10 arbetsdagar.  
 
Säljaren åtar sig se till att felet åtgärdas skyndsamt och blir till så lite men för Köparen 
som möjligt. Säljaren ansvarar dock inte för förluster som Köparen får genom 
förseningar som uppstår vid eventuell reklamation.  
 
Säljaren är inte ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas Köparen. Säljarens 
skadeståndsansvar är alltid begränsat till det pris Köparen erlagt. 
 

Immateriella rättigheter 
Alla rättigheter till Produkten tillkommer Säljaren. Köparen erhåller ingen rätt till 
Produkten utöver ett nyttjande av det förvärvade exemplaret av Produkten.  
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För Säljaren För Köparen 
 

Ort och datum 
 
 

  

Ort och datum 

 

Organisation 

Nestor FoU-center 
 

  

Organisation 

 

Org.nr. 

212000-0084 / Ref: NESTOR 
 

  

Org.nr. 

 

Adress 

Marinens väg 30, 136 40 Handen 
 

  

Adress 

 

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

Haninge kommun, ÄF/ Nestor FoU-center 
Box 951, 831 29 ÖSTERSUND 
 

  

Faktureringsadress (om annan än ovanstående) 

 

Underskrift 
 
 

  

Underskrift 

 

Namnförtydligande 
 
 

  

Namnförtydligande 

 
 
Avtalet skickas till säljaren undertecknat i två exemplar tillsammans med 
beställningsformuläret.  
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Mellan 


Nestor FoU-center, Marinens väg 30, 136 40 Handen (Haninge kommun, org. nr. 212000-0084) ”Nestor”


och 


nedan angiven kund, ”Kunden”


har denna dag ingåtts följande 


Avtal


Bakgrund


Säljaren har tagit fram en webbaserad utbildning, ”Minska risken för fall”, nedan ”Produkten”, som handlar om fallprevention och som är avsedd för personal inom äldreomsorg. Utbildningen tar ungefär 45 minuter att genomföra.


Överlåtelse

Kunden köper i enlighet med villkoren i detta avtal ett exemplar av Produkten. 

Leverans


Produkten levereras i komprimerat format för att publiceras på webbserver eller en utbildningsplattform, s.k. LMS. Anvisning för publicering och det utrymmeskrav som erfordras framgår av bilaga 1, Kravspecifikation.

Pris och betalning


För Produkten utgår pris enligt gällande prislista, bilaga 2. 


Överenskommet pris för Produkten är:_________________exklusive moms.


Säljaren fakturerar Kunden med betalningsvillkor 30 dagar. Dröjsmålsränta enligt lag utgår vid betalning efter förfallodag.


Köparens åtagande

Produkten får endast nyttjas av anställda hos eller uppdragstagare till Kunden, nedan ”Användarna”. Köparen ansvarar för publicering av Produkten på webbserver eller LMS och att Köparen har de systemkrav och utrymmeskrav som framgår av kravspecifikationen. Produkten får endast göras tillgänglig för Användarna och får inte göras allmänt tillgänglig, exempelvis på extern webbserver. 

Köparen förbinder sig vidare att under inga omständigheter:


· Sälja vidare Produkten till tredje part


· Kopiera Produkten

· Revidera eller uppdatera Produkten

· Ändra i Produkten vare sig det gäller text, bilder eller layout

· Lägga till information i Produkten

· Ta bort information från Produkten

För det fall Köparen låtit annan än Användarna, avsiktligt eller av oaktsamhet, ta del av Produktens ska Säljarens skada beräknas till vad Säljaren skulle ha sålt Produkten till tredje part för. 


Säljarens ansvar


Mindre fel


Säljaren friskriver sig från ansvar gällande smärre fel på Produkten som inte avsevärt påverkar brukandet av Produkten för Användarna. Med smärre fel menas här; mindre stavfel eller andra mindre korrekturfel.

Uppdateringar


Säljaren är inte skyldig att uppdatera Produkten i samband med lagändringar eller andra typer av ändringar i riktlinjer som kan komma att påverka innehållet i Produkten. Säljaren ansvarar inte heller för att hur innehållet i Produkten kan komma att förhålla sig till sådana förändringar.

Fel


Säljaren lämnar ingen garanti vad gäller innehållet i Produkten eller Användarnas uppfattning av Produkten.


Eventuella fel på Produkten som gör att den inte nyttjas på anvisat sätt och som inte handlar om handhavandefel hos Köparen eller förbiseende av den tekniska kravspecifikationen, ska rapporteras till Säljaren inom 10 arbetsdagar. 

Säljaren åtar sig se till att felet åtgärdas skyndsamt och blir till så lite men för Köparen som möjligt. Säljaren ansvarar dock inte för förluster som Köparen får genom förseningar som uppstår vid eventuell reklamation. 

Säljaren är inte ansvarig för indirekt förlust som kan åsamkas Köparen. Säljarens skadeståndsansvar är alltid begränsat till det pris Köparen erlagt.


Immateriella rättigheter

Alla rättigheter till Produkten tillkommer Säljaren. Köparen erhåller ingen rätt till Produkten utöver ett nyttjande av det förvärvade exemplaret av Produkten. 


		För Säljaren

		

		För Köparen



		Ort och datum




		

		Ort och datum



		Organisation


Nestor FoU-center



		

		Organisation



		Org.nr.


212000-0084 / Ref: NESTOR



		

		Org.nr.



		Adress


Marinens väg 30, 136 40 Handen



		

		Adress



		Faktureringsadress (om annan än ovanstående)


Haninge kommun, ÄF/ Nestor FoU-center


Box 951, 831 29 ÖSTERSUND



		

		Faktureringsadress (om annan än ovanstående)



		Underskrift



		

		Underskrift



		Namnförtydligande



		

		Namnförtydligande





Avtalet skickas till säljaren undertecknat i två exemplar tillsammans med beställningsformuläret. 
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