
ALLMÄNNA ANVÄNDARVILLKOR FOODIX  

Allmänna licens- och användarvillkor för Foodix 

Nedanstående villkor gäller mellan Foodix AB, org.nr. 559315-3264, (nedan kallad Licensgivaren) 
och Licenstagaren vid förvärv av nyttjanderätt till Foodix AB’s tjänst FOODIX - Kort och Gott™. 
Dessa Allmänna Villkor träder i kraft från och med Avtalets undertecknande och gäller tillsvidare. 
Licensgivaren har rätt att ändra dessa Allmänna Villkor. Betungande ändringar skall meddelas 
Licenstagaren och de uppdaterade villkoren skall göras tillgängliga för Licenstagaren på 
Licensgivarens hemsida. Genom att fortsätta användningen av Tjänsten accepterar Licenstagaren 
de uppdaterade villkoren. 

1. Definitioner 

Med Tjänsten avses prenumeration av Foodix bibliotek med digitala filmer/guider (”Media”), 
som riktar sig till Användarkategorier som avtalats om i Offerten. Med Tjänsten avses även till 
Tjänsten hörande dokumentation. Med Tjänsten avses ej tredjepartsmjukvara (såsom 
plattformen InfoCaption), utvecklingsdokumentation eller liknande som används för att 
framställa de i Tjänsten ingående digitala filmerna/guiderna. 

Med Media avses de digitala och analoga filmer/guider/dokumentation som ingår i Tjänsten. 

Med Slutanvändare avses användare som har tillgång till Media. 

Med Medarbetare avses anställd i Licenstagarens organisation, eller inhyrd personal som arbetar 
under anställningsliknande förhållanden hos Licenstagaren. 

2. Licensrätten 

Licensrätten är icke-exklusiv. Licensrätten medger rätt till nyttjande av Tjänsten i den 
omfattning som anges i Huvudavtalet inom Licenstagarens organisation under avtalets 
giltighetstid i syfte att konsumera Media för användning av Slutanvändare. 

Licensrätten medger tillgång till unik webbadress (URL) där Media finns att tillgå. Licensrätten 
medger även nedladdning och installation på egna plattformar hos Licenstagaren.  

Licenstagaren äger ej rätt att kopiera, vidareförmedla, sälja eller på liknande sätt sprida 
Tjänsten eller Media utan skriftligt medgivande från Licensgivaren. 

3. Licensavgift och betalning 

Licensrätten förutsätter att Licenstagaren erlagt betalning av Prenumeration enligt Avtalets 
bestämmelser. 

4. Vidareutveckling av Tjänsten 

Licenstagaren har rätt att kostnadsfritt erhålla uppdaterade versioner av Tjänsten så länge som 
Avtalet gäller. 

5. Rättigheter 

Licensgivaren behåller samtliga rättigheter till det Media som Licenstagaren nyttjat med hjälp av 
Tjänsten. Licenstagaren behåller samtliga rättigheter till eventuell mjukvara, 
mjukvarukomponenter och dokumentation (t.ex. manualer, hjälptexter och dylikt) som 
Licenstagaren själv har skapat för utnyttjande av Tjänsten, förutsatt att detta material inte 
inkräktar på Licensrätten för det Media som distribuerats i Tjänsten. 

6. Avslutande av Tjänsten 

När Licenstagaren avslutar Tjänsten förbinder sig Licenstagaren att återlämna till Licensgivaren 
alternativt radera de Media oavsett format som lagrats och nyttjats på egna plattformar under 
Avtalets giltighet. 



6. Sekretess 

Tjänsten innehåller affärs- och yrkeshemligheter tillhöriga Licensgivaren och har gjorts 
tillgängligt för tredje man endast genom licensavtal. Det åligger Licenstagaren dels att inte göra 
Tjänsten tillgänglig för utomstående utan licensgivarens skriftliga medgivande, dels att vidtaga 
alla skäliga åtgärder för att förhindra tredje man får del av de affärs- och yrkeshemligheter 
licensobjektet innehåller. Det åligger Licensgivaren och Licensgivarens implementeringspartner 
att vidtaga alla skäliga åtgärder för att förhindra tredje man får del av Licenstagarens affärs- 
och yrkeshemligheter. Licenstagarens och Licensgivaren sekretesskyldigheter gäller även sedan 
detta Avtal upphört att gälla, dock högst 5 år från avtalsdatum. 

9. Kontraktsbrott 

Bryter någondera Parten mot bestämmelse i detta Avtal, och vidtar den kontraktsbrytande 
Parten inte rättelse inom tre veckor från mottagandet av anmodan därom, skall den 
kontraktsbrytande Parten utge skadestånd till den andra Parten avseende skada som den andra 
Parten åsamkats i anledning av kontraktsbrottet. 

Skadestånd utgår ej för utebliven vinst och andra indirekta skador. 

Vid väsentligt kontraktsbrott har den andra Parten dessutom rätt att häva Avtalet. 

10. Reklamation och preskription 

Part skall reklamera den andra Partens kontraktsbrott utan oskäligt uppehåll. Parts rätt att göra 
påföljd gällande i anledning av den andra Partens kontraktsbrott upphör sex månader efter det 
att Avtalet upphört att gälla. 

Denna begränsning gäller dock inte om kontraktsbrottet har sin grund i grov oaktsamhet eller 
åtgärd eller underlåtenhet som står i strid med lag eller författning. 

11. Ansvarsbegränsning 

Licensgivarens ansvar är begränsat till direkta skador som orsakats genom försummelse av 
Licensgivaren. Skadeståndet begränsas enligt detta avtal till avgifter som Licenstagaren erlagt 
till Licensgivaren under de senaste tolv månaderna fram till det datum då Licensgivaren erhållit 
en skriftlig reklamation. 

Licensgivaren svarar inte för skador eller förluster som kan uppkomma vid användningen av 
Tjänsten, såsom utebliven intäkt eller uppkommen kostnad, t.ex. förlust eller påverkan på data, 
ersättningsskyldighet mot tredje man etc. 

Vad som här sagts gäller ej vid brott mot sekretess enligt detta Avtal. 

12. Parts insolvens 

Vardera Parten har rätt att häva avtalet om den andra Parten försätts i konkurs, upptar 
ackordsförhandling, träder i likvidation eller eljest kan antas ha kommit på obestånd. Oavsett 
om Avtalet upphävs eller inte, skall Part gottgöras skada, som uppkommit till följd av den andra 
Partens obestånd. 

13. Force Majeure 

Båda Parter är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta 
avtal, om underlåtenheten har sin grund i omständighet (”Befriande omständighet”) som Part ej 
råder över och som förhindrar fullgörandet därav. Så snart hindret upphört skall förpliktelsen 
fullgöras på avtalat sätt. 

Såsom Befriande omständighet skall anses krig, krigshandling, myndighets åtgärd, nytillkommen 
eller ändrad lagstiftning, konflikt på arbetsmarknaden och därmed jämställda omständigheter. 
För att få befrielse enligt första stycket ovan skall Part utan dröjsmål meddela den andra Parten 
härom. 



14. Överlåtelse 

Licenstagaren äger ej rätt att helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter enligt 
detta Avtal utan Licensgivarens skriftliga godkännande. Detta Avtal får i övrigt inte överlåtas 
utan andra Partens skriftliga samtycke. 

15. Fullständig reglering 

Avtalet med dess bilagor utgör Parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. 
Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och utfästelser som föregått avtalet ersätts av innehållet 
i detta avtal med bilagor. 

16. Skiljeförfarande och tillämplig lag 

Vid tvist ska Parterna i god anda föra förhandlingar för att nå en lösning. Alla tvister mellan 
Licensgivaren och Licenstagaren i anledning av detta Avtal skall avgöras med tillämpning av 
svensk rätt av svensk domstol med Stockholms tingsrätt som första instans. 

17. Bestämmelses ogiltighet 

Skulle någon bestämmelse i avtalet eller därav befinnas ogiltig, skall detta inte innebära att 
avtalet i dess helhet är ogiltigt utan skall, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar Parts 
skyldigheter eller rättigheter enligt avtalet, skälig jämkning i avtalet ske.  


