1. PARTER OCH TJÄNSTER
I avtalstexten nedan kallas du/ditt företag för Kunden och Bilanxia AB (556968‐5331) för Bilanxia
Bilanxia tillhandahåller en programvara baserad på Excel för att överföra information till/från fakturor
och/eller verifikat och/eller annan information i Fortnox. Programvaran benämns nedan för
Programmet.
Detta avtal kallas för Avtalet.
2. AVTALSTID
Så snart Kunden har beställt Programmet börjar Avtalet att löpa.
Då fakturan är betald har Kunden en evig licens till att använda Programmet för en databas i Fortnox.
3. KUNDENS ÅTAGANDEN MM
3.1
Kunden åtar sig att acceptanstesta Programmet i en testmiljö hos Fortnox, samt att betala den faktura
på skriftligen överenskommet belopp som ställs ut efter godkänt acceptanstest. Betalningsvillkor är 30
dagar netto. Driftsättning sker när fakturan är till fullo betald.
3.2
Avtalet medför inte att upphovsrätt eller andra immateriella rättigheter till Programmet överlåts till
Kunden. Kunden får inte kopiera, ändra eller på annat sätt hantera programvara eller annat material
som hör till Programmet, inte heller överlåta eller upplåta rätt till sådan programvara eller material till
annan, om det inte skriftligen har avtalats med Bilanxia.
3.3
Kunden är skyldig att ange korrekt information om sitt företag och dess organisationsnummer när
registrering som Användare sker hos Fortnox. Kunden är ansvarig för att digitala nycklar förvaras på ett
säkert sätt. Kunden ansvarar själv för eventuellt obehörigt utnyttjande av Programmet. Kunden kan
begära att Bilanxia spärrar Programmet.
3.4
Kunden är införstådd med att Programmet endast får användas för lagliga ändamål och Kunden åtar sig
att hålla Bilanxia skadeslös avseende samtliga krav från tredje man som riktas mot Fortnox med
anledning av Kundens användning av Programmet, innefattande men inte begränsat till anspråk
avseende intrång i tredje parts immateriella rättigheter.
3.5
Kunden är ansvarig för att upphovsrätten, personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar
följs.
3.6
Kunden ansvarar för att hårdvara och mjukvara som Excel, brandväggar, antivirus och nätverk är korrekt
installerade och tillåter trafik mot internet.
3.7
Kunden ansvarar själv för slutlig kontroll av information som erhålls eller skapas från Programmet.

3.8
Bilanxia AB levererar Programmet till en kontaktperson hos Kunden. Kunden har dock rätt att låta fler
användare inom sin organisation och hos sina kunder/leverantörer nyttja Programmet för det
organisationsnummer som avtalet gäller. Kunden ansvarar dock själv för att sprida Programmet till
dessa användare.
4. BILANXIAS ÅTAGANDEN
4.1
Bilanxia ansvarar för utveckla Programmet efter överenskommen skriftlig specifikation.
Bilanxia ansvarar för att Programmet driftsätts och fungerar som avsett när fakturan betalts och
under en månad därefter.
Bilanxia ansvarar dock inte för störningar i Programmet som beror på handhavandefel, uppdateringar av
Excel, tredjepartsprogramvara som stör Programmet, virusattacker, kommunikationsproblem, att
Fortnox API inte fungerar eller Force Majeure.
4.2
Den information som Programmet behandlar skall betraktas som konfidentiell. Bilanxia får inte sprida
eller använda sådan information, om inte Kunden gett sitt skriftliga medgivande.
4.3
Support avseende programspecifika frågor lämnas till en kontaktperson hos Kunden, via e‐post till
fortnox@bilanxia.se under en månad efter driftsättning. Frågor av teknisk karaktär, allmänna frågor
om användningen av Excel samt rättningar på grund av felaktigt användande av programmen ingår ej i
supporten.
5. ANSVARSBEGRÄNSNING MM
Det är flera faktorer som avgör vilken information som erhålls av Programmet, såsom Fortnox funktion,
Programmets funktion, funktionen hos Excel och Kundens bearbetning och tolkning av informationen.
Därför är Bilanxia inte skadeståndskyldigt för brister i Programmet eller fel i informationen som
levereras från Programmet. Bilanxia är aldrig ansvarigt för indirekta skador, såsom förlorad vinst eller
produktion, förlust av data etc.
6. TILLÄMPLIG LAG OCH TVISTLÖSNING
6.1
Parternas rättigheter och skyldigheter vid tolkning och tillämpning av Avtalet skall bestämmas i enlighet
med svensk lag.
6.2
Tvister som uppstår i anledning av detta avtal ska slutligt avgöras av allmän domstol.

