Villkor för anslutning till Tidnota.se (gäller från 2006-08-01)

1. Allmänna villkor
1.1 Detta dokument redovisar villkoren mellan kunden och företaget Telge webbvision gällande tjänsten Tidnota.se.
1.2 Vad som ingår i tjänsten kan ändras från tid till annan, men kunden får aldrig ett mindre utbud än vad som gäller vid tid för
anslutningen.
1.3 Detta avtal ska anses gälla och vara accepterat av kunden när kunden har börjat använda tjänsten Tidnota.se.
1.4 Kunden ska ange en adress där kunden kan ta emot skickad faktura och andra dokument.
1.5 Villkoren gällande abonnemanget av tjänsten kan ändras från tid till annan, i detta fall ska Tidnota.se meddela kunden
minst 2 månader innan ändringar i avtalet träder i kraft.

2. Tjänsten
2.1 Tidnota.se ska tillhandahålla ett fungerande system med aktuellt utbud gällande för tidpunkt när detta avtal ingås.
2.2 Utbudet på tjänsten Tidnota.se kan växa, i detta fall kan vissa störningar eller problem med tidigare utbud uppstå,
Tidnota.se ansvarar då för att dessa problem ska avhjälpas senast 24 timmar efter anmälan av kunden.
2.3 Kunden har inga rättigheter eller tillgång till användandet av underleverantörer te x webbhotell, server, betalningsservice
mm.
2.4 Kunden ansvarar för att ingen obehörig får tillträde till systemet genom att se till att inga lösenord sprids eller ges till någon
obehörig.
2.5 Tidnota.se ersätter ej för ekonomiska förluster för kunden pågrund av registrerade uppgifter eller fel på hårdvara såsom
klientens dator, server, anslutning mm.
2.6 Endast betalande anslutna företag får använda tjänsten Tidnota.se.
2.7 Tjänsten ska fungera på de vanligaste system och med de vanligaste webbläsare.
2.8 Kunden äger inga rättigheter att använda eller kopiera bilder, kod, design, idé mm tillhörande systemet.

3. Fel på tjänsten
3.1 Tidnota.se ska påbörja att avhjälpa fel senast 24 timmar efter anmälan av kunden.
3.2 Kan inte fel avhjälpas inom 24 timmar från anmälan av kunden görs avdrag av kundens betalningsansvar motsvarande
begränsning av tjänsten.
3.3 Tidnota.se ansvarar ej för fel uppkomna av kunds registrerade uppgifter i systemet.
3.4 Tidnota.se ansvarar ej för fel på underleverantörers tjänster.
3.5 Tidnota.se ansvarar ej för kundernas datorer eller mjukvara.

4. Betalning
4.1
4.2
4.3
4.4

Kunden ska betala avgift per månad och antal användare vid aktuell månads slut.
Avgift per användare avtalas vid start av abonnemang.
Faktura ska betalas av kund innan det förfallodatum som anges på fakturan.
Har kund inte betalat senast på förfallodatum får Tidnota.se ta ut extrakostnader för betalningspåminnelser och
inkassokostnader samt dröjsmålsränta som anges på fakturan.
4.5 Begränsning av betalningsansvar kan avtalas vid begränsningar av kunds användning av tjänsten pågrund av fel eller
problem med tjänsten.

5. Uppsägning
5.1 Kunden kan när den så önskar säga upp tjänsten, och betalar endast för innevarande månad vid uppsägningen.
5.2 Tidnota.se kan säga upp kunden med 2 månaders uppsägningstid för att möjliggöra för kund att flytta och registrera om
alla uppgifter i systemet.

6. Force majeure
6.1 Tidnota.se är ej ansvarig eller ersättningsskyldig för fel, problem eller kostnader som ligger utanför Tidnota.se:s kontroll.

