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Användarvillkor för upphovsrättsskyddat material publicerat av SSG
Viktigt – läs noggrant igenom dessa villkor innan du använder de produkter/tjänster som tillhandahålls i
enlighet med dessa villkor.
Genom att använda produkterna/tjänsterna godkänner du och accepterar dessa användarvillkor.
Om du inte godkänner villkoren och inte vill bli bunden av dessa har du inte rätt att använda
produkten/tjänsten.
1. Allmänt
Den som erlägger angivna avgifter/licensavgifter och dessutom följer dessa användarvillkor får av SSG Standard Solutions Group AB,
org. nr 556403-1523, Köpmangatan 1, 85231 Sundsvall, nedan SSG, nyttjanderätt till den beställda/avtalade produkten/ tjänsten.
Nyttjanderätten är inte exklusiv och kan inte överlåtas. De som får nyttjanderätt av SSG, kallas här Användaren. Avvikelser från
villkoren avtalas skriftligen mellan SSG och Användaren.
Nyttjanderätten är begränsad i följande avseenden;
(a) Nyttjanderätten ger inte Användaren ägande eller annan rätt till produkten/tjänsten. Nyttjanderätten ger en begränsad rätt att
använda produkten/tjänsten i enlighet med bestämmelserna i dessa användarvillkor. Denna nyttjanderätt kan ensidigt återkallas av SSG
om Användaren bryter mot bestämmelserna i användarvillkoren.
Användaren har inte rätt att förändra, översätta, kopiera, publicera, reproducera, hyra ut, posta, distribuera eller skicka eller göra
innehållet i produkten/tjänsten tillgängligt för annan än den som köpt/laddat ned produkten/tjänsten eller auktoriserar någon annan
person att göra detta. Ansvaret att inte ändra omfattar också upplysning om upphovsrätt/äganderätt/ copyright, som kan anges på
produkten/tjänsten.
Intranätspublicering eller motsvarande av produkt/tjänst är inte tillåten. Den som i sin verksamhet har behov att framställa material
från SSG kan göra det genom att avtala om SSG Publiceringslicens.
(b) Om produkten/tjänsten levereras i pappersform har Användaren rätt att använda den kopia av den produkt/tjänst som beställts och
blivit fullt betald.
(c) Om produkten/tjänsten levereras i elektronisk form och Användaren har köpt den i SSGs webbshop eller köpt den på annat sätt av
SSG, har Användaren rätt att installera en (1) kopia av produkten/tjänsten, och tillåta att denna kan nås av en (1) dator – vilken ägs, hyrs
eller kontrolleras av Användaren – åt gången. Om datorn blir obrukbar och Användaren därigenom inte kan komma åt
produkten/tjänsten har Användaren rätt att flytta produkten/tjänsten till en annan dator, under förutsättning att Användaren ansvarar
för att produkten/tjänsten tas bort från den första datorn och att användningen av produkten/tjänsten på ersättningsdatorn sker i
enlighet med bestämmelserna i Användarvillkoret.
(d) Användaren accepterar att produkten/tjänsten tillhör SSG och att produkten/tjänsten är skyddad av svensk och internationell
upphovsrättslagstiftning. Användaren accepterar att all upphovsrätt och andra immateriella rättigheter till produkten/ tjänsten
tillkommer SSG som upphovsrättsinnehavare.
(e) Om Användaren bryter mot användarvillkoren på grund av omständigheter utanför dennes kontroll förbinder sig Användaren av
produkten/tjänsten att samarbeta med SSG i syfte att återställa efterlevnaden av Användarvillkoret.
2. Ansvarsbegränsning
Om det, enligt SSGs mening, finns risk för att krav på intrång i tredje parts immateriella rättigheter, kan komma att ställas på grund av
produkten/tjänsten, har SSG rätt att efter eget val och på egen bekostnad (i) utverka rätt för Användaren att fortsätta med användning
av produkten/tjänsten, (ii) förändra eller ersätta produkten/tjänsten eller del av den, med annan produkt/tjänst i syfte att undvika
sådant krav, eller (iii) meddela Användaren att dennes användning av produkten/ tjänsten måste upphöra och att återbetala senaste
vederlag för aktuell produkt/tjänst. SSGs ansvar är begränsat till det som anges i detta stycke, förutsatt att SSG inte förfarit med uppsåt
eller varit grovt vårdslös.
För samtliga av SSGs tjänster är Användaren i enlighet med SSG 0001, ansvarig att självständigt utvärdera produktens/tjänstens
tillämplighet för valt användningsområde.
3. Tid för användarvillkor
Dessa användarvillkor för den produkt/tjänst som levererats gäller tills vidare. Produkten/tjänstens aktualitet framgår av SSGs hemsida.
När en produkt/tjänst ersätts av annan kan Användaren välja att fortsätta använda beställd/avtalad produkt/tjänst med de
reservationer som anges i SSG 0001, förutsatt att SSG inte meddelar att användning måste upphöra.
4.Tillämplig lag
Svensk lag, ska tillämpas på samtliga köp enligt dessa villkor. Tvister ska avgöras genom skiljedomsförfarande i enlighet med reglerna
för Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut.
5. Övriga bestämmelser
Ändring i användarvillkoren för levererad produkt/tjänst kräver skriftlig bekräftelse från SSG. Om en bestämmelse i användarvillkoren
skulle förklaras ogiltig av någon anledning, ska dessa villkor revideras endast i sådan omfattning som är nödvändigt för att göra
villkoren giltiga, och sådan revidering ska (i) inte påverka giltigheten av den ogiltigförklarande delen under andra omständigheter, eller
(ii) påverka övriga delar av användarvillkoren.
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