Allmänna avtalsvillkor för Informus söktjänst
Gäller fr o m 2017-03-01 och tills vidare

1.

Omfattning

Dessa villkor reglerar avtal mellan Informus Mötesplats AB (IMAB) och uppgiftslämnare till IMAB:s söktjänst, nedan
kallad beställaren. Dessa allmänna villkor ingår som en integrerad del i avtalet mellan IMAB och beställaren.

2.

Tjänsten

Tjänsten omfattar upplägg och underhåll av beställarens uppgifter i en databas. Denna databas görs tillgänglig för
kostnadsfri sökning via Internet. Därutöver äger IMAB även rätt att distribuera uppgifterna via andra media.

3.

IMAB:s åtaganden

IMAB ansvarar för
3.1 upprättande av en publik söktjänst åtkomlig via Internet.
3.2 tillhandahållande av verktyg för underhåll av uppgifterna i databasen via Internet.
3.3 tillgänglighet till databasens uppgifter för användare av Internet med de vid varje tidpunkt gällande möjligheterna.
För avbrott orsakade av IMAB, äger beställaren rätt till förlängning av avtalsperioden med den tid avbrottet varat
utan andra rättigheter för beställaren pga avbrottet.

4.

Beställarens åtaganden

Beställaren ansvarar för
4.1 korrekt och fullständig inregistrering av uppgifter om verksamheten till IMAB:s databas via Internet.
4.2 den sakliga riktigheten av alla inregistrerade uppgifter.
4.3 kontroll av presentationens innehåll och utseende.
4.4 rätten att utan inskränkning förfoga över allt tillhandahållet material som t.ex. bilder och texter.
4.5 samtliga uppgifters överensstämmelse med reglerna i Marknadsföringslagen och med gällande riktlinjer för reklam.
4.6 att omnämnda personer har gett sitt medgivande till publicering av namn mm på Internet.
4.7 att telefonnummer och länkar endast finns på därför avsedda platser och ej skrivs i löpande texter e dyl.
4.8 att onlinebokning som kommer via IMAB:s tjänst registreras och kopplas till IMAB.
4.9 att införandet i övrigt följer anvisningarna vid inregistreringen.
IMAB förbehåller sig rätten att kontrollera och korrigera lämnade uppgifter.

5.

Ansvarsbegränsning

5.1 Utöver vad som angivits i punkt 3 ansvarar IMAB inte för uppgifternas riktighet mot beställaren eller tredje man.
5.2 IMAB:s ersättningsskyldighet gentemot beställaren för skada eller uteblivna intäkter uppgår till högst ett belopp som
motsvarar avtalad avgift för databastjänsten, och avser i intet fall indirekta skador såsom good will e dyl.
5.3 Beställaren skall hålla IMAB skadelöst för krav riktade från tredje man mot IMAB samt för kostnader, avgifter,
skadestånd och andra utgifter som IMAB kan åläggas utge till tredje man på grund av att beställaren inte har
uppfyllt sina åtaganden enligt avtalet.

6.

Force majeure

Om IMAB inte kan fullgöra avtalet på grund av omständigheter utanför IMAB:s kontroll som inte skäligen har kunnat
förutses då avtalet träffades, utgör detta grund för befrielse från ersättningsskyldighet och andra påföljder. Motsvarande
gäller vid förhinder på beställarens sida. Ovanstående gäller även vid fel i förbindelse mot eller inom Internet.

7.

Avtalsperiod

Avtalet träder i kraft i samband med beställningen som kan vara muntlig eller skriftlig. Avtalsperioden är 12 månader
om inte annat avtalats. Vid avtalsperiodens slut kan parterna förlängas om parterna önskar det.

8.

Avgifter och betalningsvillkor

Avgiften för medverkan utgår enligt vid varje tidpunkt gällande prislista. I det fall avgiften helt eller delvis baseras på
en anvisningsprovision utgår sådan på bokningsvärde exkl moms på de bokningar som spårats digitalt eller genom
bekräftelse av bokaren eller anläggningens personal kan hänföras till IMAB:s tjänst.
Alla avgifter anges exkl moms. Avgifter för tjänsten faktureras i förskott. Betalning skall erläggas inom 20 dagar från
fakturadatum. Vid utebliven betalning äger IMAB rätt att med omedelbar verkan ta bort uppgifterna från söktjänsten.

