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PARTSSTÄLLNING 

Programvaran är utvecklad och ägs av RCO. Genom dessa Licensvillkor ges en licens att använda 

Programvaran enligt angivna villkor. RCO förbehåller sig alla rättigheter. Notera att dessa Licensvillkor 

blir gällande mellan RCO och Slutkund (och i förekommande fall även mellan RCO och Återförsäljaren).  

 

LICENSAVGIFT OCH FAKTURERING 

Slutkunden är införstådd med att om Slutkunden erbjuds Programvaran från Återförsäljaren gäller 

följande: 

• Beroende på vilket faktureringsalternativ Slutkunden valt kommer RCO eller Återförsäljaren att 
fakturera alla avgifter avseende Programvaran, och 

• Vid eventuella fel eller brister i Programvaran bör Slutkunden i första hand vända sig till 
Återförsäljaren som erbjudit Programvaran till Slutkunden. 

LICENSVILLKOR 

1.1. Slutkunden erhåller från RCO en icke-exklusiv, icke-överlåtbar, ej evig licens att använda 

Programvaran i enlighet med RCO:s Tjänstebeskrivning.  

1.2. Under licensen äger Slutkunden rätt att skapa flera system i Programvaran och varje system är 

föremål för separat debitering. 

1.3. Slutkunden har inte rätt att utföra dekompilering s.k. reverse engineering av Programvaran eller 

att med andra metoder försöka återskapa eller analysera Programvarans källkod. Slutkunden 

har inte heller rätt att manipulera, modifiera eller ändra Programvarans källkod.  

1.4. Slutkunden får inte upplåta licens, uthyra, utlåna eller på annat sätt låta annan än Slutkunden, 

direkt eller indirekt, mot eller utan vederlag, disponera eller i övrigt förfoga över Programvaran. 

1.5. Slutkunden ska säkerställa att inloggningsuppgifter och annan information för åtkomst till 

Programvaran behandlas konfidentiellt. Slutkunden är skyldig att omedelbart rapportera till RCO 

om någon obehörig fått åtkomst till Programvaran. 

1.6. Märkning eller uppgift beträffande Programvaran om förekommande patent, upphovsrätt, 

varumärke eller annan immateriell rättighet får inte förändras eller avlägsnas av Slutkunden. I 

den mån tredjepartsprogramvara ingår i Programvaran, ska sådan tredjepartsprogramvaras 

villkor gälla för licens och nyttjande, felrättning och ansvar samt immateriella rättigheter 

avseende tredjepartsprogramvaran. 

1.7. Vidare ska Slutkunden vid användning av Programvaran inte (i) sprida virus, trojaner, maskar 

eller annan skadlig programvara eller kod samt, (ii) skada eller inverka negativt på RCO:s 

system eller Programvara (vilket inbegriper användning av Programvaran på ett vis som enligt 

RCO överbelastar RCO:s system eller Programvaran). 

1.8. RCO har rätt att löpande uppgradera och uppdatera Programvaran utan föregående notis. RCO 

äger också rätt att uppdatera dessa Licensvillkor från tid till annan utan förgående notis. 

1.9. Utöver vad som stadgas i punkt 1.8 äger RCO rätt att utan föregående underrättelse företa 

ändringar i Programvaran eller hur Programvaran tillhandahålls förutsatt att sådana ändringar 

inte är ger upphov till väsentlig olägenhet för Slutkunden. 
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1.10. RCO överlåter inte äganderätten till de immateriella rättigheterna i Programvaran till Slutkunden 

och Slutkunden erhåller enbart den licens till Programvaran som uttryckligen anges häri. 

1.11. Slutkunden är införstådd med att Programvaran endast får användas för lagliga ändamål och i 

enlighet med Tjänstebeskrivningen och inte på ett sätt och/eller i ett sammanhang som kan 

äventyra RCO:s immateriella rättigheter eller goodwill. I händelse av Slutkundens överträdelse 

av villkoren häri eller vid RCO:s skäliga misstanke därom äger RCO rätt att efter eget 

gottfinnande och utan ansvar gentemot Slutkunden (i) omedelbart säga upp Slutkundens licens 

till Programvaran och Slutkunden måste omedelbart i anslutning med sådan uppsägning 

upphöra använda Programvaran och/eller, (ii) begränsa funktionaliteten i Programvaran.  

1.12. RCO tillhandahåller en standardiserad API vilken en så kallad integratör behöver teckna 

separat avtal med RCO för att använda. Förutsatt att integratören tecknat ett avtal med RCO 

om sådant användande äger integratören rätt att erbjuda den standardiserade API:n från RCO 

till Slutkund och Slutkund är införstådd med att RCO inte ansvarar för integrationen av den 

standardiserade API:n eller mjukvara från tredje part som kommunicerar med den 

standardiserade API:n. Vidare, Slutkunden är införstådd med att Slutkunden inte får göra anrop 

via API:er som ej godkänts av RCO (exempelvis privata sådana). 

1.13. RCO är ej ansvarig för förlust av data eller dataläckage som uppstår vid Slutkundens 

användning av Programvaran.  
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