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1. Tillämpning
1.1
De allmänna villkoren som framgår i denna bilaga är avtalade mellan DoubleCheck AB (556753-4978)
och dess KUND med anledning av användandet av tjänster eller information kopplat till, eller uttaget
från, DoubleChecks marknadsdatabas över offentlig sektors samlade inköp eller annan på uppdrag
insamlad offentliga information.
1.2
I samband med att KUND accepterat offert eller på annat sätt bekräftat en beställning eller att KUND:s
användare av Onlinetjänsten aktiverat sitt användarkonto anses dessa allmänna villkor godkänts.
2. Avtalets innebörd och omfattning avseende marknadsinformation
2.1
DoubleChecks leverans av information vilket kan ske som en rapport, via Onlinetjänsten eller på fil,
innehåller en sammanställning av information från källor vilka DoubleCheck AB vid tidpunkten för
sammanställandet bedömt som tillförlitliga. DoubleCheck kan dock inte garantera
källornas/uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet och påtar sig på grund härav ej något ansvar.
2.2
DoubleCheck arbetar löpande med uppdatering av informationen i databasen vilket medför att
sammanställningar kan skifta under innevarande tidsperiod som en information är hänförbar till. Denna
typ av uppdatering kan exempelvis bygga på förnyad kunskap om en leverantörs fakturering har skett
via annat bolag än det egna.
2.3
Endast anställda inom KUND:s bolag har rätt att använda tjänsten eller informationen.
3. KUND:s hantering och användande av information
3.1
Information som omfattas av DoubleChecks tjänster får ej lämnas vidare till tredje man. Föreligger
behov hos Användare av att lämna information vidare till tredje man skall KUND kontakta
DoubleCheck för att erhålla skriftligt samtycke. Informationen är till för användande i det
leveransformat som är bestämt av beställningen alternativt att information vid leverans på fil även är till
för bruk i egna IT-system.
3.2
KUND får använda aggregerad information i marknadskommunikation om referens ges till
DoubleCheck Marknadsinstitut.
4. Användares åtagande
4.1
Användare av Onlinetjänsten eller innehavare av rapporter producerade av DoubleCheck ansvarar för
att inloggningsuppgifter och lösenord inte kommer i orätta händer.

DoubleCheck www.doublecheck.se 08‐50 00 51 50

Allmänna villkor vid köp och nyttjande av offentlig marknadsinformation från
DoubleCheck AB

2

Version 1.3 2015-12-18

5. DoubleChecks ansvar
5.1
Det är DoubleCheck ABs målsättning att innehållet i den information som användarna erhåller genom
detta avtal skall hålla avtalsenlig kvalitet. DoubleCheck AB kan dock inte garantera
källornas/uppgifternas tillförlitlighet eller fullständighet och påtar sig på grund härav ej något ansvar för
uppkommen skada av vad slag det vara må eller för uppkommen skada som åsamkas användaren på
grund av att användaren fäst tilltro till och / eller använt sig av nämnda information. DoubleCheck AB
fritar sig även från skada på egendom som icke omfattas av avtalet, utebliven vinst, produktionsbortfall
eller annan förlust eller indirekt skada.

6. Begränsat åtagande
6.1
DoubleCheck AB svarar för att åtkomst till Onlinetjänsten i allt väsentligt fungerar i enlighet med
instruktioner och produktbeskrivning. Åtkomsten är i normala fall tillgänglig för användaren 24 timmar
per dygn, med reservation för bristande tillgänglighet beroende av planerat underhåll eller tekniska fel
/ omständigheter över vilka DoubleCheck ej kunnat råda över.

7. Force Majeure
7.1
DoubleCheck AB svarar ej heller för skada som beror på lagbud, myndighets åtgärd, krigshändelse,
strejk, blockad, lockout, bojkott eller liknande händelse

8. Avtalsbrott
8.1
Vid avtalsbrott får DoubleChecks omedelbart stänga av Kundens möjlighet att använda den aktuella
tjänsten och Kunden äger i sådant fall inte rätt till återbetalning av erlagda avgifter eller annan rätt till
ersättning.
9. Ändringar av villkor
9.1
Om ändring sker i lag, myndighetsbeslut, rättspraxis, branschöverenskommelser eller dylikt som
påverkar DoubleChecks rätt/möjlighet att tillhandahålla informationen har DoubleCheck rätt att
omedelbart meddela nödvändiga ändringar och tillägg av dessa användarvillkor.
9.2
Vid förlängning av Avtalet äger Doubleheck rätt att justera dessa villkor.
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