ALLMÄNNA AVTALSVILLKOR
1 ALLMÄNT
1.1 Connected CMS Scandinavia AB, organisationsnummer 556841-0335
(”CMS”) har utvecklat den mobila söktjänsten Find.eu samt mjukvaran för
annonsvisning på Find premium stationer.
1.2 CMS och kunden (”Kund”) har muntligen alt skriftligen kommit överens
om Kunds köp av annonsplats för mobila söktjänsten find.eu. Tjänsterna
består av att CMS skall a) tillverka och publicera annons/annonser på mobila
sidan find.eu och/eller på Find premium. b) tillhandahålla redigeringsverktyg
för respektive annons.
1.3 Dessa allmänna avtalsvillkor (”Avtalsvillkoren”) reglerar Avtalet mellan
CMS och Kund beträffande Kunds användning av find tjänsternas uppdateringsverktyg och CMS leverans av Tjänsterna.
2 TJÄNSTERNAS UTFÖRANDE OCH KUNDS NYTTJANDE AV Find premium
och Find.eu
2.1 Kund upplåter en rätt för CMS att - i syfte att leverera Tjänsterna - kopiera, bearbeta, modifiera, framställa kopior av, redigera, förminska, förstora
samt på andra sätt som CMS finner nödvändigt förfoga över text, bilder,
logotyper samt all annan information av vad slag det vara må som finns
tillgänglig på Kunds hemsida för att kunna skapa relevanta annonser.
2.2 Utöver vad som anges ovan skall Kund samarbeta med CMS och tillhandahålla CMS eventuell ytterligare uppgifter som CMS behöver för att tillhandahålla Tjänsterna.
2.3 CMS upplåter till Kund en licens att för egen räkning nyttja CMS uppdateringsverktyg via ett webbaserat gränssnitt under avtalstiden i syfte att
administrera och uppdatera Kunds annons/annonser.
2.4 Kund är ansvarig för att användaruppgifter till CMS hålls konfidentiella
och
ansvarar för alla åtgärder som vidtas på Kunds annons/annonser med användning av Kunds användaruppgifter.
2.5 I den avgift som Kund erlägger för Tjänsterna enligt punkt 4 ingår skapande av annons/annonser, redigeringsverktyg, sms-koppling till annons
samt fri support.
3 KUNDS ANSVAR FÖR MATERIAL PÅ ANNONSERNA ETC.
3.1 CMS utövar ingen kontroll över Material. Kund garanterar att Material inte är belastat med några rättigheter som innebär att publicering av
Material eller CMS användning av Material enligt punkt 2.1 utgör intrång i
tredje mans rättighet eller utgör brott mot lag eller av myndighet utgivna
föreskrifter.
3.2 Kund förbinder sig att hålla CMS skadelöst för det fall eventuella krav
framställs från tredje man mot CMS med anledning av intrång i immateriella
rättigheter eller om Kund brutit mot lag och detta föranleder åtgärder mot
CMS.
3.3 Kund förbinder sig även att inträda som part i CMS ställe för det fall
tredje man skulle rikta anspråk mot CMS i anledning av CMS användning
eller publicering av Material.
3.4 Kunds användning av Tjänsterna och all publicering av Material på
Kunds annons/annonser sker i alla hänseenden på Kunds eget ansvar. Kund
förbinder sig att följa vid var tid tillämplig lagstiftning.
3.5 CMS har rätt att ta bort annonser som kan anses vara av stötande karrakt
eller som innehåller olagligheter.
4 AVGIFTER OCH BETALNINGSVILLKOR
4.1 Kund är skyldig att betala de avgifter för Tjänsterna som framgår nedan.
4.2 Avgifter debiteras med valuta enligt avtal.
4.3 Avgiften faktureras när annons/annonser är publicerade och kund
således kan se sina annonser på mobila sidan Find.eu samt på utvalda hotell med betalningsvillkor femton (15) dagar netto. Om annat ej framgår av
avtalet.
4.4 Priser är angivna exklusive mervärdesskatt.
4.5 Om betalning inte är CMS tillhanda senast på den förfallodag som anges
på fakturan har CMS rätt till dröjsmålsränta enligt räntelagen, lagreglerad
påminnelse- och inkassoavgift samt andra eventuella lagstadgade avgifter.
4.6 CMS äger rätt att överlåta fordran/avtal på Kund till annat bolag, även
innan fakturans förfallodag.
4.7 CMS har rätt att stänga ned kunds tjänster vid utebliven betalning.
5 SÄKERHET
5.1 CMS eftersträvar högsta möjliga säkerhet i sina system.
5.2 CMS har rätt att anlita underleverantörer för tjänster såsom exempelvis
hosting och drift.
6 SUPPORT OCH TILLGÄNGLIGHET
6.1 CMS eftersträvar att Tjänsterna ska vara tillgängliga i största möjliga utsträckning. Planerade avbrott för underhåll sker i största möjliga mån utanför kontorstid.
6.2 CMS erbjuder support. Supporten är bemannad under kontorstid om
inte annat framgår på www.connectedcms.se.

7 ANSVARSBEGRÄNSNING
7.1 CMS åtar sig inget ansvar för det Material som publiceras på Kunds annonser
7.2 CMS ansvarar inte för fel, brist eller avbrott i Tjänsterna och inte heller
för förlust av data som uppkommit på grund av omständighet som ligger
utanför CMS kontroll såsom förändringar i plattformar som tillhandahålls
av tredje man.
7.3 Under alla omständigheter är CMS skadeståndsansvar under Avtalet begränsat till ansvar för direkt skada och är begränsat till maximalt det belopp
som Kund totalt betalat till CMS under de senaste 6 månaderna.
7.4 Vid tillkommande av nya Find premium stationer eller borttaganden
av detsamma sker ej någon prisreglering eller annan ändring av avtalets
villkor.
8 PERSONUPPGIFTER
8.1 För det fall Material innehåller uppgifter som direkt eller indirekt kan
leda till att en fysisk person identifieras (”Personuppgifter”), kommer sådana
att behandlas av CMS, i egenskap av personuppgiftsbiträde, i enlighet med
dessa Avtalsvillkor och enligt instruktioner från Kund, som är personuppgiftsansvarig.
8.2 För det fall CMS använder en underleverantör som kommer att behandla
Personuppgifter åligger det CMS att som ombud för Kund att ingå ett avtal
med underleverantören enligt vilket underleverantören åtar sig att gentemot Kund följa vad som anges i denna punkt 8.
8.3 Personuppgifter behandlas endast i syfte att tillhandahålla Tjänsterna.
Personuppgifter kan komma att överföras till andra länder, även utanför EU/
EES, då data kan komma att lagras i olika länder via underleverantörer. CMS
skall dock tillse att all överföring hanteras i enlighet med tillämplig lagstiftning, exempelvis genom att underleverantör undertecknar EU:s standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till tredje land. CMS skall ha
rätt att som Kunds ombud ingå avtal med den innebörden.
9 AVTALSPERIOD
9.1 Efter den initiala Avtalsperioden förlängs Avtalet med ytterligare
sex alt tolv månader åt gången om inte CMS eller Kund sagt upp Avtalet
senast det antal månader som star I avtalet innan den initiala respektive
innevarande Avtalsperiod upphör.
9.2 Båda parter har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för
det fall den andra parten väsentligen bryter mot Avtalet och inte vidtar rättelse inom 30 dagar från avsändandet av skriftligt påpekande därom.
9.3 CMS har rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande för det fall
Kund inte reglerar förfallna fakturor trots betalningspåminnelse eller tillhandahåller Material som enligt CMS bedömning är olagligt eller oetiskt.
10 KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE
10.1 Vid annonsperiodens slut kommer annons/annonserna som CMS tagit
fram till Kund för tjänsterna tillhörande Find att tas bort.
11 MEDDELANDEN
11.1 Meddelanden med anledning av detta Avtal ska ske genom brev, om så
föreskrivs, eller e-post. Kund ansvarar för att till CMS angiven e-postadress
eller postadress är korrekta.
11.2 E-post till av Kund uppgiven e-postadress, ska anses ha nått Kund samma dag som avsändandet sker. Brev som avsänts till Kunds senast uppgivna
adress ska anses ha nått Kund på andra (2) dagen efter avsändandet.
11.3 Kund ansvarar för att hålla uppgifter om Kunds adress, telefon, epostadress samt övriga uppgifter aktuella. Ändringar skall så snart möjligt
meddelas CMS.
11.4 Kontaktuppgifter till CMS finns vid var tid publicerade på www.connectedcms.se.
12 ÄNDRING AV VILLKOR
12.1 Avtalsvillkoren gäller tills vidare. Ändring i Avtalsvillkoren publiceras på
www.connectedcms.se eller kommuniceras på annat sätt till Kund. Kund har
rätt att begära att den version av Avtalsvillkoren som var tillämplig vid Avtalets ingående skall äga tillämpning under den initiala respektive innevarande
Avtalsperioden.
12.2 Vid ny avtalsperiod gäller de då aktuella avtalsvillkoren.
13 TILLÄMPLIG LAG OCH TVIST
13.1 Dessa Avtalsvillkor, Avtalet och CMS tillhandahållande av Tjänsterna
skall regleras av svensk lag.
13.2 Tvist med anledning av Avtalet eller Avtalsvillkoren skall avgöras av
svensk allmän domstol med Stockholms tingsrätt som första instans.
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