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1. Beskrivning av Tjänsten 

Tjänsten är ett webbaserat affärsverktyg som ger Kunden tillgång till oberoende, kontinuerlig 
marknadsinformation inom den agrara branschen, bla. upplysningar kring dagsaktuella priser på utländska 
råvarumarknader (”Tjänsten”). Målsättningen är att informationen ska bidra till att Kunden kan fatta bättre 
affärsbeslut avseende köp/försäljning av jordbruksrelaterad råvara. Genom beställning av Tjänsten 
förvärvar Kunden en enkel, icke överlåtbar, licens att nyttja marknadsinformationen för eget bruk. 
 
2. Kundens åtaganden & ansvar 

Kunden får endast använda Tjänsten i enlighet med lag och god sed.  
 
Kunden får inte överlåta sitt abonnemang, inte heller ge någon annan fysisk eller juridisk person tillträde till 
Tjänsten utan skriftligt tillstånd från Agronomics. Kunden får således inte avslöja sin användaridentitet eller 
sitt lösenord för någon obehörig eller på annat sätt bereda annan tillträde till tjänsten.  
  
Om Kunden bryter mot någon bestämmelse i avtalet äger Agronomics rätten att stänga av abonnemanget 
utan återbetalning av återstående abonnemangsavgift. Kunden skall utan begränsning ersätta Agronomics 
för den direkta eller indirekta skada som Agronomics vållats i anledning av avtalsbrottet. 
 
3. Agronomics åtaganden & ansvar  

Agronomics åtar sig att leverera Tjänsten till Kunden. Leverans sker genom att Kunden får användarnamn 
samt lösenord för tillgång till Tjänsten. Agronomics åtar sig att så långt möjligt ge korrekt, kvalitativ och 
uppdaterad information rörande de områden som Tjänsten, från tid till annan, omfattar.  
 

Tjänsten är normalt i drift dygnet runt. Agronomics åtar sig att sörja för att tekniska system för 
informationsleveranser till Kunden har hög driftssäkerhet och att snarast åtgärda eventuella fel i Tjänstens 
programvara och tillgänglighet.  
 
Agronomics förbehåller sig rätten att från tid till annan ändra, utöka eller minska Tjänstens utbud beroende 
på tillgänglig marknadsinformation. Agronomics förbehåller sig rätten att vidta förändringar i de tekniska 
förutsättningar som är involverade i leveransen av informationen till kunden. Skulle sådan förändring vara 
av väsentlig natur skall Agronomics informera Kunden om förändringen innan den genomförs.  
 
Agronomics ansvarar inte för direkta eller indirekta förluster som Kunden kan råka ut för genom 
användandet av Tjänsten. Agronomics ansvarar inte heller för skada som uppstår på grund av 
driftstörningar som kan omöjliggöra eller försvåra Kundens nyttjande av Tjänsten.  
 
Agronomics åtar sig att inte, för reklamändamål eller liknande, utan skriftligt tillstånd, sälja eller 
vidareöverlåta den information om Kunden som Kunden lämnar. 
 
4. Upphovsrätt och konfidentiell information  

Agronomics äger rättigheterna till allt material på webbplatsen. I vissa fall har Agronomics avtal med tredje 
man angående rätt att publicera dennes upphovsrättsskyddade material och konfidentiella information. 



Materialet på webbplatsen får inte under några omständigheter vidareöverlåtas, kopieras, distribueras, 
tillgängliggöras för annan eller i något kommersiellt syfte användas på annat sätt utan att Agronomics 
lämnat sitt uttryckliga skriftliga medgivande till detta. 
 
Kunden får således inte till någon annan fysisk eller juridisk person vidareöverlåta eller vidareupplåta något 
av Tjänstens innehåll, t.ex. genom att systematiskt och regelmässigt föra den konfidentiella informationen 
vidare.  
 
5. Avtalets giltighetstid och avtalsbrott 

Detta avtal gäller från datum för webbregistrering av Tjänsten. Om Kunden inte förlängt sitt avtal avslutas 
avtalet vid avtalsperiodens slut. 
 
Om någon av avtalsparterna bryter mot bestämmelse i detta avtal och avtalsbrottet är av väsentlig betydelse 
och om rättelse inte vidtas inom 15 dagar efter anmaning har den andra parten rätt att omedelbart säga upp 
avtalet och vidta rättsliga åtgärder om så erfordras. 
 
6. Vite  

Bryter Kunden mot bestämmelse i någon av punkterna 2 eller 4 i detta avtal skall denne vid anfordran till 
Agronomics utge ett vite om femtiotusen (SEK 50.000) kronor i varje enskilt fall.  
 
Agronomics har dock rätt att i stället för vite enligt första stycket begära skadestånd motsvarande den 
verkliga skadan. Utgivande av vite inverkar inte på Agronomics rätt att göra andra påföljder (än skadestånd 
och vite) gällande i anledning av avtalsbrottet. 
 
Om Kunden anser att Agronomics har fel då Agronomics påstår att Kunden skall erlägga vite, kan 
Agronomics, istället för att gå till skiljedom enligt p 8, välja att låta en oberoende aktör avgöra om det rör 
sig om en överträdelse eller inte. Om den oberoende aktören kommer fram till att Kunden gjort sig skyldig 
till överträdelsen skall Kunden, förutom vitet (och ev övriga påföljder), även betala den oberoende aktörens 
rimliga kostnader. Om den oberoende aktören kommer fram till att Kunden inte överträtt punkt 2 eller 4, 
skall Agronomics stå för dessa kostnader.  
 
7. Betalningsvillkor 

Kunden ska betala ersättning för Tjänsten i enlighet med de avgifter som Agronomics tillämpar vid aktuell 
tidpunkt och som anges på www.agronomics.se. Avgiften erläggs i förskott mot e-faktura – eller, om 
Kunden begär det, pappersfaktura – från Agronomics. Skulle betalning inte vara Agronomics tillhanda på 
betalningsdagen stängs Kundens tillgång till Tjänsten av. 
 
8. Gällande lag 

Detta avtal är upprättat i enlighet med svensk lag. Svensk rätt skall tillämpas på detta avtal. Eventuella 
tvister i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt Stockholms Handelskammares 
Skiljedomsinstituts regler för förenklat förfarande.  
 
Agronomics förbehåller sig rätten att ändra villkoren i avtalet. Eventuella ändringar träder ikraft 30 dagar 
efter publicering på webbsidan. Informationen sänds även ut per mail till samtliga Kunder. 
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