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Sammanfattning - användningsvillkor för 2c8 
Apps 

Nedan följer en översatt summering av villkoren runt support och underhåll av 2c8 Server, 2c8 

Modeling Tool och 2c8 Lite (hädanefter 2c8 Apps) från 2c8 Business Solutions. För fullständigt 

slutanvändaravtal se PDF ”Användaravtal” i hjälpmenyn för aktuell version av programmet som 

används. Idriftagning av ny version innebär acceptans av de ev. justeringar som gjorts i 

slutanvändaravtal såvida inte annat avtalats mellan 2c8 och kund 

Åtaganden 

2c8 ger kund tillgång till uppdateringar av programvaran och support via telefon/epost mot betalning 

av en årlig support- och underhållsavgift.  

Under avtalsperioden åtar sig 2c8 att förse kunden med alla uppdateringar, definierat som 

felkorrigeringar, ändringar, förbättringar, patchar, fixar, ändringar eller revideringar av programvaran 

och dokumentation utan extra kostnad eller avgift, exklusive rimliga avgifter för frakt och hantering.  

Kund åtar sig att installera eventuella uppdateringar av programvaran för att få tillgång till rättningar 

och ny funktionalitet. Versioner av programvaran som är äldre än 18 månader omfattas inte av de 

tjänster som tillhandahålls inom support- och underhållsavtalet. 

Avtalsperiod, förnyelse och uppsägning 

Om inte annat avtalats är den inledande perioden för avtalet ett kalenderår från beställning av 

programvaran och eventuella senare år som visas i fakturan för ordern. I slutet av den första 

perioden förlängs avtalet automatiskt med ytterligare ett år om inte någon av parterna skriftligt 

meddelar avsikt att inte förnya avtalet minst 90 dagar före utgången av den aktuella perioden. 

Om inte avtalet sagts upp enligt ovan kommer kund debiteras i enlighet med den för tillfället gällande 

prislistan. 2c8 har rätt att justera avgiften för tjänsten men ska meddela Kunden ändringen skriftligen 

minst etthundratjugo (120) dagar före utgången av den aktuella perioden. Betalningsvillkor är 30 

dagar netto. 2c8 kan välja att överlåta rätten att fakturera kunden för support- och underhållsavtal till 

dess auktoriserade återförsäljare eller representant. 

Support 

Kunden har rätt till stöd och support från 2c8. Supporttjänsten finns tillgänglig under 2c8’s lokala 

kontorstid, från 09:00 till 12:00 och 13:00 till 16:00 med undantag av lokala helgdagar. Begäran om 

support rapporteras via formulär på www.2c8.com, e-post till support@2c8.com eller direkt på 

telefon +46 (0)54 21 27 28. 

Andra tjänster 

Kunden ansvarar för att betala 2c8 avgifter och kostnader för tid eller andra resurser som 2c8 

tillhandahåller för installation, inklusive men inte begränsat till, teknisk rådgivning, 

kompabilitetsanalyser och kundanpassade instruktioner som inte omfattas av supportåtagandet. 


