
Användaravtal
Deltagare

PA-Utveckling AB med organisationsnummer 556623- 5973, Jerikodalsgatan 6 595 30 Mjölby,
hädanefter under benämning MaxPA och användare av tjänsten MaxPA hädanefter under
benämning Användare.

Tjänst

Detta avtal avser tjänsten www.maxpa.se. Användaren debiteras vid användning av tjänsten
enligt stycket ”Kostnad” i detta avtal.

Kostnad

Priser och betalningsvillkor framgår av hemsidan www. maxpa .se. Om inte betalning sker
inaktiveras Tjänsten.

Avtalsperiod

Avtalet gäller tillsvidare. Användaren kan säga upp avtalet med omedelbar verkan. Dock sker
ingen återbetalning av redan fakturerade periodavgifter. MaxPA kan säga upp avtalet med till
den sista januari varje år med 12 månaders uppsägningstid.

Användarens åtagande

Användaren får inte kopiera Tjänsten eller material som hör till Tjänsten. Användaren får inte
överlåta Tjänsten eller material tillhörande till Tjänsten till någon annan person eller företag.
Användaren är ansvarig för att personuppgiftslagen och andra svenska lagar och förordningar
följs. Användaren är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter i relation till
Användarens nyttjande av Tjänsten.

MaxPA:s åtagande

MaxPA ansvarar för att Tjänsten kan nyttjas till fullo i senare versionen de vanligaste
webbläsarna. Tjänsten kan fungera i äldre versioner av webbläsare men MaxPA tar inget ansvar
för att åtgärda eventuella problem som kan uppkomma i samband med nyttjande äldre
webbläsare och versioner än som nämnts. Personuppgifter om användaren och företaget
registreras hos MaxPA. Dessa uppgifter behövs för att Tjänsten ska kunna nyttjas av
användaren. MaxPA behöver också uppgifterna för att kunna skicka informationsmaterial till
användaren samt statistik. MaxPA åtar sig att tillhandahålla Tjänsten till Användaren tillgänglig
24 timmar per dygn, alla årets dagar, med undantag för planerade driftstopp som kan
förekomma. För support och felanmälan ringer Användaren till +46-(0)8 128 96 000 helgfri
mån-fre under kontorstid 09-16, alternativt skickar e-post till support@maxpa.se. Åtgärdstiden
kan variera beroende på problemets omfattning men MaxPA ansvarar för att du ska få svar
inom 4 timmar under kontorstid.

PA-Utveckling AB
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www.maxpa.se



Användarens data

Användaren äger alla rättigheter till sina data och MaxPA håller inga rättigheter till Användarens
data, eller del av dessa data under avtalstiden. Om avtalet upphör är det Användarens ansvar
att överföra data från Tjänsten till Användarens egen dator. Alla dokument kan sparas ned
manuellt på Användarens egen disk, all redovisningsdata kan sparas via SIE filer och PDF filer.
MaxPA ansvarar ej för användarens data tre månader efter avslutat konto. MaxPA har rätt att
använda data för statistik samt för att förbättra och utveckla tjänsten.

Ansvarsfrihet för MaxPA

MaxPA ansvarar inte för fel i Användarens utrustning eller programvara, samt virus eller annat
angrepp på säkerheten hos Användaren. MaxPA kan ej garantera tillgänglighet i samband med
DoS attacker. MaxPA är inte skyldig att utge ersättning för förlust eller skada som Användaren
kan komma att lida till följd av omständigheter som MaxPA inte kunnat råda över eller förutse,
så som jordbävning blixtnedslag, eldsvåda, översvämning, vattenskada, lagstiftning och
myndighetsrestriktioner. MaxPA tar ej ansvar för krav från tredje man för nyttjande av tjänsten.
MaxPA ansvarar inte för eventuellt driftstopp på grund av omständigheter som ligger utanför
MaxPA:s kontroll.

Datasäkerhet och sekretess

MaxPA har rätt att använda data som lagras i MaxPA för statistik samt för att förbättra och
utveckla tjänsten. All data lagras i enligt följande beskrivning
https://www.maxpa.se/publik/drift.php.

MaxPA äger rätt att referera till Användaren i MaxPA:s marknadsföring.

Ersättning för skador

Om Användaren lider skada till följd av MaxPA:s försumlighet ersätter MaxPA Användaren.
Endast direkt skada ersätts, således inte t.ex. utebliven vinst eller förväntad besparing. MaxPA:s
ansvar är begränsat till direkt skada om maximalt det belopp som Användaren har betalat till
MaxPA senaste sex månaderna.

Tvist

Tvister rörande detta Avtal, jämväl villkoren för Avtalets eventuella återgång, skall avgöras av
Stockholm tingsrätt varvid parterna förklarar sig godta att rätten vid huvudförhandling får bestå
av en domare. Parterna är överens om att domar och beslut från Tingsrätten inte skall
överklagas.
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