Avtal mellan parter nedan

I och med beställning av tjänsten godkänner ni följande uppgifter (2 sidor):

Beställning avser följande produkt och/- eller tjänster:

MyStamp avsätter resurser för att ta fram företagspresentation om företaget
I appen och publicering av erbjudandet.
MyStamp står för installation av produkten på plats. I priset ingår en skärm/surfplatta,
ställ, klistermärke som hänvisar till appen och tydlig information MyStamp funktioner.
Under publiceringsperioden ingår marknadsföring i appen i form av synlighet. Företaget
får även tydlig statistik och data på sina användare.
Ersättningen är enlig villkoren på beställningen och priset som angivits vid kassa.

Fakturering:
Fakturering sker på totala beloppet. Pris är exklusive moms. Avgiften för tjänsten debiteras mot faktura.
Prisuppgifter anges exklusive mervärdesskatt och faktureras i samband med beställning av tjänsten.
Fakturan har avsändaren My Stamp AB och skall betalas inom 15 dagar. Eventuella invändningar mot
fakturan skall göras omgående. Efter förfallodatum debiteras förseningsavgift, påminnelseavgift samt
dröjsmålsränta med ref.ränta + 8,00%

Allmänna villkor
Allmänt
Partnerskapsavtal mellan My Stamp AB och kund benämning i detta avtal. Avtalet är bindande i och med
denna överenskommelse.
Ambitionen med avtalet
Ambitionen med parternas avtal är att samarbetet övertid ska växa med varandras framgång. My Stamp AB
avser bli en leverantör med betydande karaktär.
Material
Kunden äger presentation, text, bilder och dess immateriella tillgångar och My Stamp AB äger rätten att
marknadsföra dess överenskomna material i samtycke med kund. Önskar kund ändra eller uppdatera
material i appen skall detta skriftligen meddelas till My Stamp AB. My Stamp AB kommer regelbundet att
kontrollera att presentationen och erbjudanden är av senaste uppdatering.
Rekvisita
Vid försvinnande av rekvisita som tex surfplattan ersätts detta själva av företaget.
Leverans från My Stamp AB
My stamp AB ger inga garantier för antalet besökare eller antalet genererade nya kunder via appen.
Löften från kund
Kund ger löfte om att hålla en öppen dialog om leverans för att upprätthålla önskemål från kund.
Överlåtelse
Om kund går i pension, byter tjänst eller på annat sätt ej kan betala för den beställda tjänsten äger det
juridiska bolaget där beställaren arbetade/arbetar för skyldighet för betalning.
Avtalets längd
Avtalet är löpande om 12 månader per period. 3 månaders uppsägningstid gäller från båda parter.
Prisjusteringar kan justeras i samband med ny avtalsperiod. Vid eventuella garantiperioder påförs denna tid
på avtalsperiod.
Tvist
Tvist angående tolkning och tillämpning av avtalsvillkoren och därmed sammanhängande rättsförhållanden
skall avgöras av svens domstol i Göteborg enligt svensk tätt.
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