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Definitioner & Omfattning
Fortus International Solutions AB är systemutvecklare och
benämns härefter ’Leverantören’
Den part som säljer Fortus Systemtjänster till Merchant benämns
härefter ’Återförsäljaren’
Användaren av systemet benämns härefter som ’Merchant’
Med ’Fortus System’ avses den kassaapplikation (app) som
används för att sälja varor och tjänster.

1.2

Separat hårdvara och dess funktionalitet som nyttjas tillsammans
med Fortus System är ej att betrakta som Fortus System.

1.3

Systemet ägs av Leverantören. Merchant kan således ej göra
anspråk på kod eller unika funktioner inom ramen för Fortus
System.
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2.1

Licenskostnad
Användandet av Fortus System är förknippad med en
transaktionskostnad om 1,45%.

2.2

Erlagd betalning av licenskostnaden ger Merchant nyttjanderätt
av Fortus System under perioden som startar då systemet
levererats enligt punkt 3.1.

2.3

För närvarande ger licenskostnaden nyttjanderätt till ett
kassasystem.
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3.3

Vid support- och reklamationsärenden skall Merchant vända sig
mot Återförsäljaren. Leverantören är systemutvecklare och
tillhandahåller ej support gentemot Merchant.

Leverantören har utöver vad som anges i 3.1 – 3.2 inget ansvar
för Fortus System funktionalitet eller funktion. Merchants
rättigheter i händelse av fel har fullständigt reglerats genom detta
avtal. Leverantören är således inte, under några omständigheter,
skyldig att till Merchant utge någon ersättning i anledning av fel i
Fortus System.

4.2

Leverantören har i övrigt inget ansvar för skada, varken för direkt
eller indirekt sådan, som åsamkats Merchant vare sig skadan
består av utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust,
påverkan av data eller ersättningsskyldighet mot tredje man.
Merchant har endast rätt att använda systemet för handel för det
företag mot vilket detta avtal riktar sig. Systemet får aldrig
användas i syfte att begå brott eller för att främja situationer som
Fortus anser etiskt tvivelaktiga.

6.2

Genom att nyttja de av Fortus System som är anpassade för
handel i butik, ger Merchant Leverantören fullmakt att att via
kontrollenhetsleverantören Infrasec Sweden AB, org.nr 5566241674 registrera kassaregistret samt kontrollenhetstjänsten hos
Skatteverket. Detta innefattar att också hantera ändringar, samt
att avregistrera kassan och kontrollenheten.
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Sekretess

7.1

Parterna förbinder sig att inte, under avtalstiden samt för en
period om två (2) år därefter, för tredje man avslöja konfidentiell
information, vilken parterna erhåller från varandra med anledning
av detta Avtal eller med anledning av samarbetet under Avtalet,
eller som genereras i det arbete som utförs med utgångspunkt i
Avtalet.

7.2

Med ”konfidentiell information” avses i detta Avtal varje
upplysning av teknisk, kommersiell eller av annan art, oavsett om
upplysningen dokumenterats eller inte, och som
rättighetsinnehavande part uttryckligen angett är hemlig eller
rimligen får förmodas önska hålla hemlig, med undantag för:
(a) upplysning som är allmänt känd eller som kommer till allmän
kännedom på annat sätt än genom brott från parts sida gentemot
innehållet i detta Avtal;
(b) upplysning som part kan visa att part redan kände till innan
den mottogs den från den andra parten eller innan den
genererades i det arbete som utförs med utgångspunkt i Avtalet;
(c) upplysning som part är skyldig att lämna ut enligt tillämplig lag,
noteringsavtal, domstols- eller myndighetsbeslut; och
(d) upplysning som part mottagit från tredje man utan att vara
bunden av sekretess i förhållande till denne.
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9.1

Bestämmelses ogiltighet
Skulle någon bestämmelse i detta Avtal (eller del därav) vara
ogiltig, skall detta inte innebära att Avtalet eller bestämmelsen i
sin helhet är ogiltigt. I stället skall parterna justera Avtalet eller
bestämmelsen, så långt det är möjligt, för att ge effekt åt Avtalets
andemening. Om parterna inte kan komma överens om ändring
av bestämmelse som är ogiltig, skall sådan bestämmelse anses
struken och övriga bestämmelser i Avtal skall fortsätta gälla, i den
mån det är möjligt.
Tillämplig lag och tvistlösning
Svensk lag skall tillämpas på detta avtal. Tvist i anledning av detta
avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstituts Regler för Förenklat
Skiljeförfarande. Skiljeförfarandet skall äga rum i Göteborg.
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Överlåtelser
Merchant får inte utan Leverantören skriftliga medgivande
överlåta rättigheter eller skyldigheter enligt Avtalet. Leverantören
rättigheter och skyldigheter enligt Avtalet får dock överlåtas.

Skadestånd

4.1

Kortaste tid för nyttjande av Fortus System är tolv (12) månader
räknat från leveransdatum. Uppsägningstiden är således tre (3)
månader. Uppsägning skall ske skriftligen till Återförsäljaren.

6.1

Leverantören anser systemet som levererat då Leverantören
förmedlat inloggningsuppgifter till av Merchant angiven epostadress. Det åligger Merchant att kontrollera funktioner och
kvalitet vid mottagandet av Fortus System. Vid avvikelser från
utlovad funktionalitet enligt föreskriven driftsmiljö (utrustning
och operativsystem) och enligt föreskrifter i manual och särskilt
angivna instruktioner, skall Merchant skriftligen rapportera detta
till Återförsäljaren enligt 3.3.
Leverantören garanterar inte att Fortus System är helt fritt från
programfel. Merchant är införstådd med sådan frihet från
programfel ej kan uppnås inom programvaruindustrin.

4.3
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Leverans & Support

3.2
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5.1

Avtalstid

Vid missbruk av Fortus System, såsom nyttjande av systemet för
olagliga aktiviteter, användande på ett sätt som direkt/ indirekt
skadar Leverantören varumärke och/eller anseende, äger
Leverantören rätten terminera nyttjanderätten med omedelbar
verkan.
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