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Allmänna Villkor Sport Expense

1. TJÄNSTEBESKRIVNING
Sport Expense är en tjänst som utvecklas och underhålls av Findity AB. Sport Expense
underlättar hantering av utlägg för anställda och förenklar administrationen för den idrottsliga
Föreningen. I dessa allmänna villkor benämns Findity AB som Licensgivaren. De idrottsliga
Föreningarna som abonnerar på tjänsten benämns Licenstagaren. Licensgivaren och
Licenstagaren benämns gemensamt parterna.
I tjänsten Sport Expense ingår applikationer som medlemmar i föreningen använder sig av för att
rapportera utlägg till sin Förening.
Nedladdning, installation och uppdatering av applikationer för respektive plattform sköts av
användarna.
2. ANPASSNINGAR AV TJÄNSTEN
Särskilda anpassningar utförda av Licensgivaren för Licenstagaren och som är en del av
produkten underhålls kostnadsfritt av Licensgivaren. Anpassningar som inte är en del av
produkten underhålls av licenstagaren.

3. ALLMÄNNT OM NYTTJANDE AV SPORT EXPENSE
Licenstagaren ansvarar för nyttjande av tjänsten. Rörande tjänstens funktion finns videos på
findity.se samt att kundtjänst finns tillgänglig info@findity.se. Licenstagaren ansvarar för all
användning av Licenstagarens identifikationsuppgifter.
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Licensgivaren äger samtliga rättigheter inklusive immateriella rättigheter till Tjänsten.
Licensgivaren får utan föregående underrättelse företa ändringar i tjänsten Sport Expense som
inte innebär väsentlig olägenhet för licenstagaren och licenstagarens medlemmar.
4. LEVERANSTID

Tjänsten är tillgängligt för omgående användning. Användarna kan hämta applikationerna direkt
för respektive plattform.
•
•
•

Apple App Store
Google Play
Microsoft Windows Store

Via webbläsare på http://www.Sportexpense.se
5. ÖVERLÅTELSE
Part får överlåta rättigheterna enligt detta avtal till annan idrottslig förening eller förvärvare av
merparten av Parts verksamhet.
6. SUPPORT
Licensgivaren skall förse licenstagaren med vid tid gällande teknisk information om tjänsten
Sport Expense och dess användning i nödvändig utsträckning för att licenstagaren skall kunna
använda tjänsten Sport Expense enligt detta avtal, samt vad som anges på webbplatsen
http://www.Sportexpense.se

I tjänsten Sport Expense ingår kostnadsfri e-post support och telefonsupport. Licenstagaren får
tillgång till kundtjänsten i samband med leverans av tjänsten. Licensgivaren förbinder sig att
återkoppla alla ärenden inom fem arbetsdagar.
7. TILLGÄNGLIGHET
Tjänsten skall hållas tillgänglig för licenstagaren dygnet runt, årets alla dagar. Licensgivaren
äger rätt att underhålla systemet under helg (lördag och söndag) samt nattetid mellan 01.00 och
07.00.
Leverantören garanterar en tillgänglighet uppgående till 99,7% av tiden exklusive meddelande
avbrott för systemunderhåll. Tiden mäts över ett år.

3

Licensgivaren förbinder sig till underhåll och drift av tjänsten Sport Expense samt alla
anpassningar som Licensgivaren har utfört för licenstagarens räkning. Licensgivaren förbinder
sig till support och felrättningar av tjänsten Sport Expense. Licensgivaren har rätt att uppdatera
eller ändra funktioner i tjänsten vilket inträffar vid komplettering, modifiering eller förbättring av
mjukvaran. Uppdateringar som påverkar tjänstens funktion kommer i största görligaste mån att
ske på tiden då påverkan av tjänsten är som minst. Licensgivaren kan komma att göra ändringar i
tjänsten. Detta är inte en grund för avdrag eller rätt att säga upp tjänsten i förtid. Licensgivaren
skall utföra felavhjälpande service vid avbrott inom skälig tid. Licensgivaren ansvarar inte för de
direkta och indirekta olägenheter som avbrott innebär för Licenstagaren. För de fall att
driftuppehåll sker längre än ett dygn har Licenstagaren rätt till en proportionell nedskrivning av
månadsavgiften. Start för tidräkning skall vara från den tidpunkt när licenstagaren inkommit med
serviceärende.

8.

ANSVARSBEGRÄNSNING & VITE

Licensgivarens skadeståndsansvar är begränsat till maximalt den Abonnemangsavgift som
Licenstagaren betalt för den senaste månaden oavsett om det gäller en direkt eller indirekt skada.
Licensgivaren svarar inte för indirekta skador, såsom merarbete, utebliven fakturering, saknad
dokumentation (kvitton med flera), vinst, förlust på grund av avtal med tredje man eller andra
följdskador. Licenstagaren ansvarar för att redovisningen av utläggsrapporterna sker korrekt
enligt lagar och regler.
9. AVTALSTID
Detta avtal har ingen bindningstid. Uppsägning sker skriftligen och avtalet löper då ut till den
sista dagen i nästkommande månad.
10. ERSÄTTNING OCH BETALNING
Sport Expense är gratis (0 SEK) för idrottsliga föreningar för att främja idrotten.
Licensgivaren har rätt att debitera fakturaavgift. Om licenstagaren inte betalar sin faktura på
senaste förfallodagen har Licensgivaren rätt laga rätt till ersättning för kostnader som uppstår så
som påminnelseavgifter, dröjsmålsränta, inkassoavgift, administrationsavgift mm.
Licensgivaren har rätt att höja Abonnemangsavgiften förutsatt att Licensgivaren skriftligen
underrättar Licenstagaren senast 30 dagar innan prishöjningen träder i kraft. Om prishöjningen
överstiger 15% har Licenstagaren rätt att säga upp sitt avtal till dagen när prishöjningen träder i
kraft. Licenstagarens uppsägning skall ske skriftligen och ankomma till Licensgivaren inom 30
dagar efter mottagandet av brevet som meddelar prishöjningen. Om Licenstagaren inte meddelar
uppsägning anses Licenstagaren ha godkänt prishöjningen. Ändring av Abonnemangsavgiften
får alltid ske om Licensgivaren s kostnader för Tjänsten ökar på grund av nya eller ändrade
myndighetsbeslut, allmänna avgifter, skatter myndighetsbeslut samt ändring av lag eller annan
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författning.

Priserna

framgår

av

vid

var

tid

gällande

prislista

vilken

finns

på

www.Sportexpense.se

Om Licenstagaren inte betalar faktura inom angiven tid eller använder tjänsten i strid mot
gällande avtal har Licensgivaren rätt att stänga eller begränsa tjänsten utan att detta skall påverka
licenstagarens skyldighet att betala sina fakturor från Licensgivaren .
11. FORCE MAJURE
Force Majure gäller enligt Svensk rättslig praxis.

12. MEDDELANDEN
Uppsägning eller andra meddelanden skall ske genom bud, rekommenderat brev eller e-post till
parternas vid var tid gällande föreningsadresser. Adressändring skall meddelas part på sätt som
föreskrivs i denna bestämmelse.
Meddelandet skall alltid anses ha kommit mottagaren tillhanda;
a. Om avlämnat med bud; vid överlämnandet;
b. Om avsänt med rekommenderat brev: två dagar efter avlämnande för postbefordran;
c. Om avsänt med e-post: vid avsändandet om mottagande behörigen bekräftats.
Adressändring skall meddelas på sätt som föreskrivs i denna bestämmelse.
13. ÄNDRINGAR OCH TILLÄGG
Ändringar av eller tillägg till detta avtal skall utöver vad som framgår av ovan för att vara
bindande vara skriftligen avfattade och undertecknade av parterna.
14. TVIST
Detta avtal skall tillämpas och tolkas enligt svensk rätt och avgöras i allmän domstol med
Stockholms tingsrätt som första instans.

