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Abonnemangsavtal  
 
Vsoft tecknar med kunden följande avtal som ger kunden rätt att använda programmet Schemalätt 6.0 samt tillgång till 
användarsupport och fria uppdateringar av tillhörande programvara under den avtalsperiod som kunden har erlagt full 
betalning för. 

 
Supportavtalet ger kunden rätt till: 

 Att fritt kunna använda programmet på en och samma dator under hela avtalsperioden 

 Fria uppdateringar av Schemalätt 6.0 som kan laddas ned från vår Internetsida under hela avtalsperioden. 

 Användarstöd via telefon under kontorstid (08.30-16.30). 

 Användarstöd via e-post eller via internetsidan www.vsoft.se. 

 
Omfattning 
Avtalets omfattning styrs av antalet användare enl. överenskommelse med Vsoft. Om avtalet gäller fler än 5 användare så 
är det önskvärt att kunden utser en eller flera kontaktpersoner. Dessa personer ansvarar sedan för kontakten mellan Vsoft 
och kunden samt ansvarar för all intern distribution av de uppdateringar som Vsoft erbjuder kunden enligt avtalet. 

 
Utgåvor 
Nya utgåvor med uppdaterad programvara tillhandahålls av Vsoft. Till detta levereras även uppdaterad dokumentation 
under förutsättning att förändringar gjorts som medfört att föregående dokumentation är inaktuell. Under avtalsperioden 
kan uppdateringar innehållande anpassningar och korrigeringar av programvaran samt dokumentation hämtas via Vsoft’s 
Internetsida. 

 
Avtalets giltighet 
Avtalet gäller årsvis och löper från och med det datum som kunden betalar avgiften fram till årsskiftet mellan innevarande 
och nästkommande år. Därefter förnyas avtalet årsvis om inget annat avtalats mellan Vsoft och kunden. Avtalet kan inte 
överlåtas eller säljas i andra hand. Avtalet betraktas som gällande i och med att kunden accepterar villkoren i detta avtal 
och har fullgjort betalning för hela avtalsperioden. Vsoft förbehåller sig också rätten att indexera abonnemangsavgiften 
årsvis enligt IT och teleföretagens Labour Cost Index (LCI). 

 
Ansvarsbegränsning 
Avtalet gäller INTE frågor som berör kundens operativsystem, nätverk eller annan av kunden inhandlad hård- eller 
mjukvara som används tillsammans med någon av våra produkter. Vsoft förbehåller sig också rätten att inte förnya detta 
avtal om särskilda skäl föreligger. 

 
Uppsägning av abonnemangsavtal 
Uppsägning av detta abonnemangsavtal kan göras skriftligen av kunden under hela avtalsperioden, dock senast en 
månad före abonnemangsperiodens utgång. Detta innebär att uppsägningen måste vara oss till handa senast den 31/11 
under innevarande abonnemangsperiod. Ingen återbetalning av abonnemangsavgift eller del av abonnemangsavgift görs 
om kunden väljer att säga upp avtalet i förtid. Skriftlig uppsägning kan göras via e-post alternativt via vår Internetsida.  

 
Avtalets parter 
Detta avtal har upprättast i två exemplar varav parterna erhållit var sitt exemplar. 
 

Datum  
 

Kund Leverantör 

 556987-8951   
Vsoft AB 
Markörvägen 1 
632 21 Finspång 

Signatur Signatur 

 
 
 

 

Namnförtydligande Namnförtydligande 

 Jens Ulf 
Produktansvarig 
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