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Allmänna Avtalsvillkor Zynatic Medlemsregister
ALLMÄNT
Nyttjandet av Zynatic Medlemsregister (nedan kallad Produkten) regleras av ett antal rättigheter och
förpliktelser mellan Nyttjanderättsgivaren (nedan kallad Zynatic) och nyttjanderättstagaren (nedan
kallad Kunden).
Till Produkten hör även manualer, beskrivningar samt övrig information rörande Produkten som
finns tillgänglig på webbsajten http://www.zynatic.se.
Upphovsmanna- och Licensrättigheterna till Produkten ägs av Zynatic AB, org.nr 556831-5484.
Produkten tillhandahålls på webbplats administrerad av Zynatic AB, org.nr 556831-5484.
Avtal om nyttjande av Produkten ingås mellan Kunden å ena sidan och Zynatic å andra sidan.
Kunden skall tillse att de personer (nedan kallat Användare) hos Kunden som använder Produkten
tar del av dessa avtalsvillkor (nedan kallat Avtalet).
Utöver Avtalet gäller dessutom de mellan Kunden och Zynatic (i förekommande fall ÅF) specifikt
avtalade villkor såsom pris, betalningsvillkor etc. (nedan kallat Leveransvillkor).
Användare är inte avtalspart enligt Avtalet.
Produkten består av en eller flera av följande moduler: Zynatic medlemsregister bas,
medlemsinloggning, sammankomster, poäng, kurser samt en databas.
Ibland kan Produkten inbäddas i olika paket där även andra produkter och tjänster, ibland från annan
leverantör och/eller licensrättsinnehavare, kan ingå. Produkter och tjänster från annan leverantör
omfattas inte av Avtalet.
ANSVARSBEGRÄNSNING
Zynatic gör kontinuerligt uppdateringar, justeringar och ändringar i Produkten, och eftersträvar en
konstant hög kvalitet; såväl tekniskt som funktions- och innehållsmässigt. Kunden förklarar sig i och
med att Avtalet ingås vara införstådd med att användningen av Produkten sker på Kundens egen risk.
Zynatic tar under inga omständigheter ansvar för direkta, indirekta eller oförutsedda skador eller
kostnader som skulle kunna uppstå vid användning av Produkten.
Kunden förklarar sig i och med att Avtalet ingås vara införstådd med att det är Kundens ansvar att se
till att lagringen av personuppgifter sker i enlighet med gällande lagar och regler. Zynatic tar under
inga omständigheter ansvar för vad som lagras i Produkten.
Zynatic förbinder sig att inte använda några uppgifter som Kunden lagrat i Produkten utom för att ta
kontakt med representanter för Kunden i ärenden som rör Produkten.
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UPPHOVSRÄTT
Produkten är skyddad enligt lagen om upphovsrätt. Avtalet är inget köpeavtal, utan ett
PRENUMERATIONSAVTAL med nyttjanderätt.
Produkten får användas på godtyckligt antal datorer anslutna till Internet så länge avtalad
prenumerationsavgift betalas.
Produkten får dock INTE ANVÄNDAS med fler medlemmar i databasen än vad som avtalats i
enlighet med gällande prislista (finns att läsa på http://www.zynatic.se).
Utöver detta kan speciella överenskommelser förekomma.
Programvaran levereras som ett antal webbsidor och en databas installerade på en webbserver
administrerad av Zynatic samt ett antal webbsidor för integrering i Kundens webbsida.
Innehållet på webbsidorna får inte spridas vidare till annan part, ej heller kopieras för annat ändamål
än i form av säkerhetskopia av de filer som levererats till Kundens. Detsamma gäller även för
manual, beskrivningar och innehåll på Zynatics webbsajter.
Kunden får ej ÖVERLÅTA, LÅNA UT eller HYRA UT Produkten.
Om Kunden har använt Produkten på ett sådant sätt att antal medlemmar i databasen överskridit det
som avtalats i Leveransvillkoren äger Zynatic rätt att till Kunden fakturera mellanskillnaden av vad
Kunden tidigare har fakturerats och vad som faktiskt har utnyttjats i form av överanvändning.
Om Kunden i övrigt skulle överträda bestämmelserna i Avtalet är detta att betrakta som ett
avtalsbrott. I sådant fall äger Zynatic rätt att med omedelbar verkan säga upp Avtalet samt spärra
användningen av Produkten.
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