Digital
Användaravtal LantbruksFakta-digital adresstjänst

1. Inledning
Följande köpvillkor har upprättats av Biscom Sweden AB / LantbruksFakta-Digital,
nedan kallad Biscom.
Vid köp och export av information ur tjänsten Lantbruksfaktadigital.se från Biscom
erhåller köparen rätt att nyttja Informationen enligt egna önskemål, med de
begränsningar som anges nedan. Köparen är skyldig att följa PuL,
Marknadsföringslagen, MFL och andra lagar som kan vara aktuella vid nyttjandet och
hanteringen av informationen.
Informationen får ej heller göras tillgänglig för tredjeman.

2. Betalning
Fakturering sker månadsvis via e-faktura, 10 dagar netto, till den juridiska person
(Licenshavaren), vars användarkonto används vid uttaget av informationen.
Samtliga belopp är exklusive moms.
Biscom har rätt till lagstadgad dröjsmålsränta vid försenad betalning samt en extra
fast avgift om 50 kr per betalningspåminnelse.
Betalningsskyldighet föreligger för samtliga uttag/exporter som görs från konto
tillhörande Licenshavaren.

3. Nyttjanderätt och källangivelse
Information hämtad från Lantbruksfaktadigital.se och som innehåller uppgifter om
Ägare eller Verksamhetsansvariga måste användas inom tre månader från
tidpunkten för leverans. Anledningen är att denna typ av information måste
uppdateras regelbundet enligt PuL, vilket innebär att vi som leverantör önskar att
kund nyttjar aktuell data.
Informationen får icke spridas eller lämnas vidare till tredje part. Enda undantaget är
vid till exempel tryck hos tryckeri eller underlag för telemarketing. I samtliga fall skall
data endast användas för Licenshavaren.
I övrigt se även dokumentet ”Användaravtal LantbruksFaktaDigital”.
4. Priser
Se aktuell prislista under Menyalternativet ”Dokument” i www.lantbruksfaktadigital.se.
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5. Ansvar
LantbruksFaktaDigital / Biscom sammanställer data från en mängd olika officiella
källor för att skapa aktuell tjänst. LantbruksFaktaDigital / Biscom friskriver sig därför
från eventuella felaktigheter i det ingående datat, och kan inte hållas
betalningsansvariga för uppkomna kostnader pga av felaktigheter i datat.

6.. Avtalsbrott
Om Licensinnehavaren bryter mot Köpvillkoren äger Biscom rätt att med omedelbar
verkan säga upp licensen/Avtalet samt att fakturera Licensinnehavaren motsvarande
dubbla kostnaden för det exporterade urvalet. Detta gäller även i det fall
Licensinnehavaren sprider databasen eller delar därav till tredje part, annat än i syfte
att på Licensinnehavarens direkta uppdrag göra utskick, analyser eller dylikt

Godkännande av detta avtal Fyll i nedanstående rutor.
Datum: .............................................................................................................................

Avtalstecknare (Person): .................................................................................................

Kunden / Licenshavaren (ftg):..........................................................................................

Orgnr: ..............................................................................................................................

Spara det ifyllda formuläret och maila det till:
camo@biscom.se
Vid frågor kring detta avtal, kontakta: Carl-Johan Mossberg, 070-7254618,
camo@biscom.se
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