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ABONNEMANGSVILLKOR 

LICENSTAGAREN ACCEPTERAR VILLKOREN I DETTA ABONNEMANGSAVTAL GENOM ATT LOGGA IN PÅ 

WEBBTJÄNSTEN PLANSURVEY FÖRSTA GÅNGEN MED DET ANVÄNDARNAMN OCH LÖSENORD SOM MOTTAGITS 

EFTER BESTÄLLNINGEN.  

Upplåtelse 
 

Ett abonnemang på Plan Survey(nedan kallad webbtjänsten) innebär att The Art Of Planning AB upplåter en icke exklusiv 
licens till Licenstagaren med rätt för denne att i sin affärsverksamhet nyttja webbtjänsten på sätt som anges i detta 

Licensavtal. Licenstagaren får inte sälja, återförsälja, licensiera, hyra ut, leasa ut, låna ut eller på annat sätt överlåta sin 
licens till en annan part. Licensavtalet ger inte någon rätt till varumärken som tillhör The Art Of Planning AB eller dess 

leverantörer. Samtliga rättigheter till och med avseende på webbtjänsten samt immateriella rättigheter, såsom 
upphovsrätt och varumärkesrätt, tillkommer The Art Of Planning AB och/eller dess leverantörer. 

Abonnemang  

 
Vid ett abonnemang på webbtjänsten får Licenstagare ETT användarnamn och lösenord per konto, som ger möjlighet att 

logga in på www.plan-survey.se för att skicka och analysera enkätundersökningar under ett år. Licenstagaren förbinder sig 
att på erforderligt sätt skydda användarnamn och lösenord och att inte sprida användarnamn och lösenord till 

utomstående. Avtalsperioden för abonnemanget är ett år från beställningen mottogs av The Art Of Planning AB och 
avtalet förlängs därefter årsvis vid utebliven skriftlig uppsägning senast två månader före gällande avtalsperiods utgång. 
Vid förlängning gäller det abonnemangspris som The Art Of Planning AB vid tidpunkten för förlängningen tillämpar för 

webbtjänsten, om inget annat skriftligen är överenskommet. Vid förlängning sker fakturering i förskott med betalningsvillkor 
30 dagar. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta med två procent för varje påbörjad kalendermånads försening. Vid 

försenad betalning förbehåller The Art Of Planning AB rätten att påföra avgift för påminnelse enligt gällande lag samt 
stänga kontot till dess att fakturan är betald.  

  
Tillgänglighet  

 
The Art Of Planning AB:s målsättning är att webbtjänsten skall vara tillgänglig 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan. The 

Art Of Planning AB ansvarar dock inte för skada eller annan olägenhet som kan uppstå för Licenstagaren eller dess 
respondenter på grund av driftavbrott eller trafikhindrande fel eller för olägenhet som kan uppstå om webbservern 

temporärt stängs för service eller uppgraderingar, eller andra situationer utanför The Art Of Planning AB:s kontroll. Backup 

på licenstagarens konto tas fyra(4) gånger per dygn för att säkerställa insamlat data. Licenstagaren förklarar sig vidare 
införstådd med att The Art Of Planning AB inte lämnar någon garanti för kommunikationshastigheten mellan å ena sidan 

webbservern och å andra sidan Licenstagaren eller dess respondenter. 

Friskrivning och ansvarsbegränsning 

 
The Art Of Planning AB tillhandahåller endast en fungerande webbtjänst för att skapa/skicka/analysera 
enkätundersökningar och kan således inte garantera svarsfrekvensen och/eller resultatet på de undersökningar som 

Licenstagaren genomför. Licenstagaren ansvarar för att innehållet i de enkäter som skapas inte väcker anstöt hos 
respondenterna för de undersökningar som genomförs med webbtjänsten. The Art Of Planning AB upplåter de 

undersökningsmallar som ingår i webbtjänsten för användning som bas för vidare anpassningar av Licenstagaren enligt 
”gör-det-själv-principen”. Observera dock att mallarna endast är en inspirationskälla i arbetet och att en mall sällan kan 

appliceras rakt av. Eventuella anspråk mot The Art Of Planning AB skall reklameras senast tre månader efter att skadan 
upptäcktes eller rimligen borde ha upptäckts av Licenstagaren. Anspråk som framställs därefter berättigar inte till 

ersättning. The Art Of Planning AB ansvar är för varje skada begränsat till 10.000 kr. 

Vid brott mot abonnemangsvillkoren 
 

Oaktat andra rättigheter har The Art Of Planning AB rätt att säga upp detta Licensavtal med omedelbar verkan om 

Licenstagaren bryter mot något av villkoren i detta Licensavtal. Redan erlagda abonnemangsavgifter återbetalas ej och 

abonnemangsavgifter som ännu ej är betalade men bindande enligt detta avtal kvarstår. 

Lagval och tvistlösning 
 

Dessa licensvillkor regleras av svensk rätt och eventuell tvist skall som första instans avgöras i Umeå tingsrätt.  
 

 
Vid ytterligare frågor var vänlig och kontakta: The Art Of Planning AB, Box 215 901 05 Umeå 


