
 

 

 
Bilaga 1, Avtal för Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk 2012-03-01  

 
Villkor  
 
1. Upplåtelse  
Visma Spcs säljer och distribuerar efter eget val Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk till, av Visma Spcs godkända, 
partners.  
 
Partnern har genom detta avtal med Visma Spcs förvärvat ett Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk och förbinder sig 
att till fullo följa detta avtal samt instruktioner och specifikationer i Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk. Partnern 
förbinder sig att inte göra egna lösningar i avsikt att förändra databasen i något av de integrerade Visma Spcs-programmen. 
Partnern förbinder sig även att uppträda professionellt i sina kontakter med marknaden för att vårda värdet i Visma Spcs 
varumärke.  
 
Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk innehåller:  

• en icke-exklusiv rätt att utveckla och distribuera en koppling mellan Visma Integration och sin egen produkt för att 
utväxla data på ett säkert sätt, benämns i fortsättningen produkten. Denna rätt upphör samtidigt som detta avtal 
upphör att gälla.  

• Visma Integration och de Visma Spcs-program som omfattas av detta avtal för utvecklarändamål, dvs ej för eget 
bruk  

• en timmes kostnadsfri support på utvecklarpaketet, dock maximalt två samtal  
• information och instruktioner  

 
Parterna förbinder sig att inte, genom handling eller underlåtenhet, äventyra giltigheten av bestämmelse(r) i Visma Spcs avtal 
med bilagor.  
 
2. Parternas rättsliga ställning  
Partnern är en självständig näringsidkare, som ska marknadsföra och sälja de integrerade produkterna i eget namn, för egen 
räkning och på egen risk. Partnern äger inte rätt att i något avseende företräda eller rättsligt binda Visma Spcs.  
 
3. Överlåtelse av avtalet  
Partnerns rättigheter eller skyldigheter enligt detta avtal får ej, helt eller delvis, överlåtas eller pantsättas utan Visma Spcs 
skriftliga godkännande.  
Visma Spcs äger rätt att överlåta detta avtal till annat bolag inom Vismakoncernen.  
 
4. Visma Spcs skyldigheter  
Visma Spcs skyldigheter omfattar att:  

• hålla partnern informerad om förändringar i Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk och Visma Integration,  
• ge service till partnern på Visma Utvecklarpaket för kommersiellt bruk mot timersättning enligt gällande prislista,  
• svara för support, uppdateringar och garantiåtagande på Visma Integration och tillhörande Visma Spcs program  

 
5. Partnerns skyldigheter  
Partnerns skyldigheter omfattar att:  
 

• svara för marknadsföring, kundsupport och garantiåtagande m m på produkten  
• att till Visma Spcs rapportera till vilka produkter koppling utvecklats  
• på Visma Spcs begäran förse Visma Spcs med den senaste versionen av produkten, eller efter Visma Spcs 

godkännande på likvärdigt sätt ge Visma Spcs tillgång till produkten, för att Visma Spcs ska kunna kontrollera att 
produkten uppfyller villkoren i avtalet.  

• överlämna informations- och reklammaterial till Visma Spcs för godkännande om detta material innehåller 
information om Visma Spcs och dess produkter. Partnern förbinder sig att inte använda Visma Spcs namn och 
logotyper utan Visma Spcs skriftliga medgivande.  

• att efter bästa förmåga rätta programfel som kan finnas i produkten snarast möjligt. Denna skyldighet kvarstår så 
länge avtalet gäller och ett år därefter. Programfel definieras som felfunktioner och/eller avvikelser mot 
användardokumentationen.  

• att hjälpa Visma Spcs när fel uppstår hos slutkund som Visma Spcs inte själva kan avhjälpa och felet inte entydigt 
kan härledas till respektive parts produkter.  

 



 

 

 
• att kontrollera och se till att slutkunden har en giltig och betald licens och serviceavtal med Visma Spcs före 

installation av produkten.  
 
6. Avgifter och betalningsvillkor  
Årsavgiften betalas i förskott. Betalning för kommande avtalsperiod ska vara Visma Spcs tillhanda innan den nya perioden 
påbörjas. Tjänster som inte omfattas av avtalet debiteras partnern per timme enligt gällande prislista. Minsta debiterbara tid är 
en timme.  
 
Avgifter, t ex fakturaavgift och fraktkostnad för planerade leveranser per post, debiteras i samband med årsfakturan enligt de 
villkor som vid var tid tillämpas av Visma Spcs. Moms tillkommer på samtliga priser. Dröjsmålsränta är av Riksbanken 
fastställd referensränta plus åtta procentenheter. Visma Spcs förbehåller sig rätten att ändra priset för själva avtalet för 
kommande perioder samt ändra priserna för varor och tjänster under gällande avtalsperiod.  
 
7. Marknadsföring  
Visma Spcs marknadsför efter eget val partnern mot slutkund via Visma Spcs hemsida, www.vismaspcs.se. Visma Spcs 
erbjuder en länk från Visma Spcs webbplats till partnerns webbplats. Partnerns webbplats ska innehålla aktuell information 
om Visma Spcs. I gengäld ska partnern länka tillbaka till Visma Spcs webbplats. 
  
På Visma Spcs hemsida finns en förteckning över integrationspartners som är godkända av Visma Spcs. För att partnern ska 
få sina produkter listade på Visma Spcs hemsida krävs det att Visma Spcs har fått produkterna visade för sig.  
 
Visma Spcs tillhandahåller en speciell etikett/logotyp som partnern får använda för att i sin marknadsföring visa att partnern 
är en integrationspartner till Visma Spcs. Etiketten/logotypen får inte användas för att marknadsföra själva produkten.  
 
All annan marknadsföring väljer Visma Spcs själv om och i vilken omfattning Visma Spcs ska deltaga utöver vad som står i 
detta avtal.  
 
8. Rättigheter och varumärken m m  
Alla rättigheter till Visma Spcs produkter såsom upphovsrätt, varumärkesrätt, eventuell patenträtt, skyddade logotyper, 
domännamn, handböcker, bilder, annonsmaterial o s v ägs av Visma Spcs.  
 
Partnern ska alltid använda Visma Spcs varumärken vid försäljning och marknadsföring av produkterna och förbinder sig att 
följa Visma Spcs riktlinjer om hur materialet får användas. I första hand ska partnern använda den logotyp som är framtagen 
för Visma Spcs integrationspartners.  
 
För nyttjande av Visma Spcs namn, varumärke och logotyper krävs godkännande av Visma Spcs i varje enskilt fall.  
Partnern får ej använda Visma Spcs varumärken, kännetecken eller firma på sådant sätt att partnern framstår som delägare av 
eller ägd av Visma Spcs eller på annat sätt som för betraktaren kan leda till missförstånd om parternas relation eller 
rättigheterna till produkterna. Partner som utvecklar egna produkter får således ej använda Visma Spcs namn, varumärke eller 
logotyper så att partnerns produkter kan uppfattas vara Visma Spcs.  
 
9. Avtalets upphörande  
Vardera parten äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande:  
 
a. om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet, såsom till exempel att inte betala i tid 
eller allvarliga klagomål från kunder föreligger; eller  
 
b. om den andra parten ställer in betalningarna eller kan antas ha kommit på obestånd.  
 
Uppsägning ska göras utan oskäligt uppehåll efter det att den omständighet som åberopas blivit känd för den drabbade eller 
han borde ha fått kännedom om den.  
 
Oavsett om avtalet sägs upp eller ej, ska part gottgöras skada som uppkommit genom avtalsbrott.  
 
10. Information  
Visma Spcs tillhandahåller i första hand viktig information via e-post och Visma Spcs hemsida, www.vismaspcs.se. 
  
Partnern ska på egen hand söka information som kan ha betydelse för partnerns verksamhet samt att förse Visma Spcs med 
aktuella företagsuppgifter såsom postadress, telefonnummer, mobilnummer, organisations- eller personnummer, 
kontaktperson och aktuell e-postadress.  



 

 

11. Ansvarsbegränsning  
Visma Spcs ansvarar ej i något fall för produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan indirekt skada, vare sig hos partnern 
eller slutkunden, inte ens om den har uppkommit för att begränsa en direkt skada. För direkt skada kan den eventuella 
ersättningen aldrig bli större än den erlagda avgiften för den aktuella produkten.  
 
Visma Spcs har full frihet att göra tekniska förändringar och ändringar i prestanda. Visma Spcs underrättar dock partner och 
slutkund om de förändringar som sker.  
 
12. Person- och företagsuppgifter  
Visma Spcs hanterar alla personuppgifter enligt PUL (personuppgiftslagen). Mer information finns att få hos Visma Spcs på 
telefon 0470-70 60 00.  
 
13. Sekretess  
Partnern förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller därefter, för utomstående avslöja sådan information 
som partnern erhållit från Visma Spcs och som är av sådan art att den är att betrakta som Visma Spcs affärshemlighet. 
Partnern ska också vidtaga erforderliga åtgärder för att förhindra att sådana affärshemligheter avslöjas för utomstående av 
anställda. Såsom affärshemligheter anses bland annat vara all information, specifikationer, dokumentation samt programvara 
i varje form. Detta gäller även material avseende produkterna, inklusive tekniska specifikationer samt affärsförhållande och 
produktplaner.  
 
14. Övrigt  
Partnern förbinder sig att ha rutiner och program för att förhindra spridning av datavirus, trojaner och liknande. Partnern 
förbinder sig att förvara lösenord och användarnamn på ett säkert sätt för att förhindra att obehöriga får tillgång till 
konfidentiell information.  
 
15. Force majeure  
Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta avtal, om underlåtenheten har sin grund 
i omständighet av det slag som anges nedan (”befriande omständighet”) och omständigheten förhindrar, avsevärt försvårar 
eller försenar fullgörande därav. Såsom befriande omständighet ska anses bl a myndighets åtgärd eller underlåtenhet, 
nytillkommen eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, översvämning, serverhaveri, 
telefonavbrott eller olyckshändelse av större omfattning.  
 
Part som påkallar befrielse enligt bestämmelserna ovan ska utan dröjsmål underrätta andra parten därom. 
  




