
ALLMÄNNA VILLKOR 

 
1. Allmänt 
1.1 Den fysiska person som registrerat Kunden garanterar att hen har befogenhet att ingå Avtalet 

för Kundens räkning och svarar för att hålla Fortlax skadelöst för den skada som bolaget i annat 
fall lider. 

 
2. Definitioner 
2.1 I Avtalet ska nedan angivna termer ha följande betydelse. 

  
Afton Trettondagsafton, påskafton, valborgsmässoafton, midsommarafton, jul-

afton och nyårsafton. 

Allmänna Villkor Fortlax vid var tid gällande allmänna villkor för Tjänsterna. 

Annan Kund Annan kund som genom avtal med Fortlax nyttjar Tjänst på motsvarande 
sätt som Kunden. 

Användare Personal hos Kunden som registrerats som användare av Tjänsten. 

Användarkonto Det konto som skapas för respektive Användare. 

Avbrottstid Den tid, med avdrag för Tillåtna Avbrott, som VDC inte är tillgänglig i av-
talad omfattning. Avbrottstid räknas från den tidpunkt bristen i tillgänglig-
het har kommit Fortlax tillhanda under Servicedesktid till dess VDC är till-
gänglig. Det betyder bl.a. följande. Om Kundens avtalade Servicedesktid 
är Kontorstid och felanmälan görs kl 02.00 så börjar Avbrottstiden att löpa 
först kl 08.00. För tydlighets skull noteras att vid fastställande av tillgäng-
lighet enligt formeln under punkten 4.2.7 nedan så ska i Avbrottstid inte 
räknas tid för sådana avbrott som Fortlax inte ansvarar för. 

Avtalet De uppgifter som Kunden lämnat vid registrering, dessa Allmänna Villkor 
och PUBA samt ändringar och tillägg som vidtagits i enlighet med be-
stämmelserna i de Allmänna Villkoren. 

Fel Att Tjänst inte fungerar på avsett sätt eller att det föreligger ett avbrott i 
Tjänstens tillgänglighet. Som fel i Tjänst anses inte sådana fel som inte 
hindrar Kunden från att använda Tjänstens huvudsakliga funktioner eller 
som endast är av mindre betydelse för Kunden. 

Konfidentiell Information Avser 
(a) varje upplysning – teknisk, kommersiell eller av annan art – oavsett 

om denna är skriftlig (märkt eller omärkt) eller muntlig, som Part fått 
från den andra Parten eller som framkommer vid tillhandahållandet 
eller nyttjandet av Tjänsten, samt 

(b) Innehållet i Avtalet, 
med undantag för  
(i) upplysning, som är allmänt känd eller kommer till allmän kännedom 

på annat sätt än genom Parts brott mot innehållet i detta Avtal, 
(ii) upplysning, som Part kan visa att denne redan kände till innan den 

mottogs från den andra Parten, och  
(iii) upplysning, som Part mottagit eller kommer att motta från tredje man 

utan att vara bunden av sekretessplikt i förhållande till denne.  
I fall som avses under (iii) ovan har emellertid Part inte rätt att avslöja för 
utomstående att samma upplysning även mottagits från den andra Parten 
enligt detta Avtal. 

Kontorstid Vardagar (måndag – fredag) mellan kl 08.00 och 17.00 (svensk tid). Kon-
torstid omfattar dock inte svenska helgdagar – häri inbegripet s.k. röda 
dagar samt Afton – som infaller på vardagar. 

Kunden Den fysiska eller juridiska person som framgår av de vid registreringen 
lämnade (eller senare vederbörligen ändrade) kunduppgifterna. 

LCI Det av Statistiska Centralbyrån publicerade Labour Cost Index för tjäns-
temän inom näringsgren J, ”Informations- och kommunikationsverksam-
het”. 

Löpande Räkning Uppgift som utförs per arbetad timme enligt Tjänsteprislistan. Fortlax de-
biterar nedlagd tid per påbörjad halvtimme (trettiominutersperiod).   

Mjukvara De operativsystem och andra programvaror dom finns på VDC. 

Part Fortlax eller Kunden. 

Parterna Fortlax och Kunden gemensamt. 

Prislistan Fortlax vid var tid gällande prislista som publiceras i Portalen. 

Portalen Den självbetjäningsportal för att administrera Tjänsterna som tillhanda-
hålls av Fortlax. 

PUBA Personuppgiftsbiträdesavtalet mellan Parterna samt ändringar i och till-
lägg till PUBA som vidtagits i enlighet med bestämmelserna i detta Avtal. 

 



Servicefönster (i) Planerade: kl 18.00 – 00.00 (CET) den andra måndagen varje ka-
lendermånad, samt 

(ii) Överenskomna: Åtgärd som utförs efter överenskommelse mellan 
Parterna.  

Servicedesktid Den tid under vilken Kunden ska ha tillgång till Tjänsten. Om inte annat 
följer av Avtalet är Servicedesktid Kontorstid. 

Support Stöd för att Kunden ska kunna använda Tjänst på avsett sätt. 

Tillåtna Avbrott (a) Planerad service och underhåll som Kunden aviseras om i förväg, 
(b) Avbrott till följd av sådan omständighet som anges under punkterna 

4.1.1 och 4.1.2 nedan, eller 
(c) annat avbrott på begäran av Kund eller med Kundens godkän-

nande. 
Om inte Parterna överenskommit om annat ska antalet Tillåtna Avbrott 
inte överstiga ett tillfälle per kalendermånad.  

Tjänsterna De tjänster som Fortlax från tid till annan tillhandahåller till Kunden ge-
nom Portalen och som närmare beskrivs i de tjänstebeskrivningar som 
finns tillgängliga genom Portalen.  

Utrustning Gemensam benämning på data- och kommunikationsutrustning, pro-
gramvara samt abonnemang nödvändig för att kommunicera med Tjäns-
ten och Portalen.  

VDC Virtual Data Center, dvs. en virtuell instans av en fysisk server. 

Ändring Ändring i eller tillägg till Avtalet. 

Överförd Information Information som (i) Kunden genom sitt nyttjande av Tjänst har överfört till 
eller lagrar hos Fortlax, eller (ii) har uppstått genom Kundens nyttjande av 
Tjänst. 

 
3. Avtalstid 
3.1 Avtalet gäller från den dag Kunden har fyllt i de efterfrågade uppgifterna i registreringsformuläret 

på Fortlax hemsida och accepterat de Allmänna Villkoren och PUBA. Avtalet gäller därefter tills 
vidare. Kunden kan när som helst säga upp Avtalet till omedelbart upphörande. Sådan uppsäg-
ning av Avtalet berättigar inte Kunden till återbetalning av erlagd ersättning. Fortlax äger rätt att 
säga upp Avtalet med trettio (30) dagars uppsägningstid. 
 

3.2 Fortlax äger rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande (hävning) 
(a) om Kunden i väsentligt avseende bryter mot detta Avtal och inte vidtar full rättelse inom 

fjorton (14) dagar från det att skriftlig anmodan att vidta rättelse har kommit Kunden till-
handa,  

(b) om Kunden (i) ställer in sina betalningar, (ii) fattar beslut om eller försätts i likvidation, el-
ler (iii) ansöker om eller försätts i företagsrekonstruktion eller konkurs, eller 

(c) om betalning enligt Avtalet inte är Fortlax tillhanda senast 14 dagar efter förfallodagen. 
 

3.3 Oavsett om Avtalet sägs upp eller inte, ska Part gottgöras skada, som uppkommit genom av-
talsbrott. 
 

3.4 Uppsägning ska för att vara giltig ske skriftligen. 
 

3.5 Det åligger Kunden att innan Avtalets upphörande föra över Överförd Information till annan 
plats. Om emellertid Avtalet sägs upp av Fortlax så ska bolaget bereda Kunden möjlighet att, 
under minst trettio (30) dagar från Avtalets upphörande, till annan plats föra över Överförd In-
formation. Ovanstående skyldighet för Fortlax är villkorad av att Kunden fullgjort sin betalnings-
skyldighet gentemot Fortlax avseende Tjänsterna. Efter utgången av denna trettiodagarsperiod 
har Fortlax ingen skyldighet att spara Överförd Information. 

 
3.6 Om Fortlax skulle försättas i konkurs, och Kunden avstår från att säga upp Avtalet till omedel-

bart upphörande, så äger Kunden rätt att påkalla att denne, under minst trettio (30) dagar från 
det att beslutet om konkurs kungjorts, bereds möjlighet att till annan plats föra över Överförd In-
formation. Denna skyldighet är emellertid villkorad av att Kunden intill tidpunkten för konkursen 
fullgjort sin betalningsskyldighet gentemot Fortlax avseende Tjänsterna. 

 
3.7 Oavsett skälet till Avtalets upphörande ska även efter Avtalets upphörande bestämmelserna un-

der punkterna 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 10, 11, 12, 14, 15, 16 och 18 äga fortsatt 
tillämpning mellan Parterna. 

  
  



4. Tjänsterna 
4.1 Allmänt 
4.1.1 Tjänsten tillhandahålls i regel 24 timmar per dygn, sju dagar i veckan, 365 dagar per år. Fortlax 

garanterar dock inte att Tjänsten är fri från fel eller avbrott under ovanstående tid. Fortlax äger 
rätt att när som helst och utan föregående meddelande stänga av tillgången till Tjänst för att 
skydda Tjänst från obehöriga angrepp eller motsvarande.  

 
4.1.2 Fortlax äger vidare rätt att med omedelbar verkan och tillsvidare stänga ned Tjänst  

 
(a) om betalning för Tjänst inte är Fortlax tillhanda senast fjorton (14) dagar efter förfalloda-

gen, 
(b) om det framkommer att Kund inte följer de regler som enligt punkten 5.1 (i) samt (n) – (s) 

i de Allmänna Villkoren gäller för användandet av Tjänsten, eller 
(c) om Kunden i övrigt missbrukar Tjänsten. 

 
4.1.3 Kunden är inte befriad från betalningsskyldighet för Tjänsten under avstängningstiden. Förelig-

ger inte grund för omedelbar uppsägning av Avtalet (se punkten 3.2 i de Allmänna Villkoren) ska 
Fortlax öppna Tjänsten så snart Kundens avtalsstridiga agerande har upphört. 

 
4.1.4 Kundens åtkomst till Tjänsterna förutsätter åtkomst till Internet. Kunden svarar för Utrustningen 

och har att anskaffa den på egen bekostnad. Fortlax svarar inte för skada som drabbar Kunden 
till följd av fel eller brist i Utrustningen. Fortlax ansvar är begränsat till  
(a) att tillhandahålla Tjänsterna på avtalat sätt, 
(b) att utföra sina åtaganden enligt Avtalet med för ändamålet lämplig, kvalificerad, kompetent 

personal på ett fackmannamässigt sätt och med tillräckliga resurser, 
(c) att Fortlax innehar erforderliga licens- och serviceavtal för den hård- och mjukvara som in-

går i Tjänsten,  
(d) att tillse att Tjänsterna står i förbindelse med Internet på avtalat sätt, samt  
(e) att den information som skickas ut från Fortlax system till Kunden är i samma form som då 

informationen lagrades hos Fortlax. Denna bestämmelse innebär dock inte att Fortlax sva-
rar för störning eller förvrängning av informationen som sker vid internetöverföring. 

 
4.1.5 Efter överenskommelse mellan Parterna kan Fortlax, i mån av tillgänglighet och kompetens, 

vara Kunden behjälplig med tjänster och uppgifter som inte omfattas av Avtalet. För av Kunden 
beställt sådant arbete är Fortlax berättigat till ersättning för kostnad för utbyteskomponenter 
samt nedlagd tid. För nedlagd tid utgår ersättning på Löpande Räkning. 

 
4.2 VDC 
4.2.1 Tjänsten VDC är en molntjänst som innefattar att Fortlax mot ersättning till Kunden upplåter 

resurser på Fortlax tillhöriga system i syfte att Kunden ska kunna använda Portalen för 
skapa ett eller flera s.k. Virtual Data Center och därtill hörande Virtual Machines och övrig 
konfiguration. Kunden kan sedan använda Tjänsten för att hantera sin egen IT-miljö genom 
olika Mjukvaror som Kunden själv tillhandahåller, installerar på serverutrymmet och ansvarar 
för. 
 

4.2.2 De fysiska servrar från vilken Tjänsten tillhandahålls installeras som en del av Fortlax server-
nätverk. Servern är ansluten till nödströmsgenerator och dubbla s.k. UPS:er. Fortlax ansva-
rar för den fysiska säkerheten för servrarna. Serverhallen är försedd med låsanordningar av 
lägst klass 2 samt är kameraövervakad. Den är också ansluten genom larm till ett svenskt 
vaktbolags larmcentral som vid larm rycker ut till serverhallen för kontroll. Serverhallen har 
brandlarm och släckningsutrustning. Vidare har den klimatanläggning. Kunden har endast 
tillträde till serverhallen efter särskild överenskommelse med Fortlax. Backup ingår inte i 
Tjänsten VDC men kan av Kunden beställas som tillval. 

 
4.2.3 Fortlax garanterar att de fysiska servrar som ingår i Tjänsten och all Överförd Information 

finns i Sverige. 
 

4.2.4 Fortlax tillhandahåller mallar (s.k. OS templates) för installation av operativsystem och tillhö-
rande programvaror på skapad VDC. I Portalen finns information om vilka mallar som är till-
gängliga. Licensavgifter för sådana operativsystem och programvaror tillkommer enligt vad 
som närmare anges i Prislistan. 

 



4.2.5 Fortlax tar som huvudregel inget ansvar för Mjukvara och dess funktionalitet med Tjänsten i 
övrigt. Till den del licens till Mjukvara förvärvas från Fortlax, för nyttjande inom ramen för 
Tjänsten, svarar dock Fortlax för att dessa i sig är kompatibla med Tjänsten i övrigt. Om Kun-
den – utan att förvärva dessa från Fortlax – inom ramen för Tjänsten använder Mjukvara från 
Microsoft, ska Kunden särskilt till Microsoft anmäla detta genom särskilt och av Microsoft till-
handahållet licensverifieringsformulär (s.k. License Mobility Agreement). Kopia av Microsofts 
godkännande av användningen av Mjukvaran ska tillställas Fortlax utan dröjsmål. Om Kun-
den vill använda Mjukvara från Microsoft men inte har License Mobility Agreement så måste 
Kunden förvärva licens från Fortlax via bolagets Service Provider License Agreement. 

   
4.2.6 Kunden kan mot ersättning (enligt Prislistan) beställa publika IPv4-adresser för extern åt-

komst till Tjänsten. Kunden kan välja att beställa traditionell IP-adress eller en IP-adress av 
typen BGP (som har stöd för redundant ISP). 

  
4.2.7 För VDC garanterar Fortlax en tillgänglighet om 99,9 procent per kalendermånad. Tillgänglig-

het beräknas enligt följande formel.  
 

Tillgänglighet (procent) = ( TT – TA – AT ) / ( TT – TA ) x 100  
TT = Total tid (i hela minuter)  
TA = Tillåtna Avbrott ((avrundat till hela minuter), t.ex. Servicefönster.   
AT = Avbrottstid (avrundat till hela minuter).  

 
För tydlighets skull lämnas följande exempel på tillämpningen av formeln. Total tid (TT) är för 
kalendermånaden januari 31 dagar x 24 timmar x 60 minuter = 44 640 minuter. Tillåtna avbrott i 
tid (TB) är 60 minuter. Avbrottstid är 20 minuter, varav den tid som Fortlax inte ansvarar för är 5 
minuter. AB blir då 15 minuter. Tillgänglighet enligt formeln är: (44 640 – 60 – 15) / (44 640 – 
60) = 99,97 procent.  

 
4.2.8 Beräkning av tillgänglighet ske per kalendermånad i efterskott med början den första hela kalen-

dermånaden efter Avtalets ingående. 
 

Tillgänglighet: Prisavdrag: 

<99,9 procent 10 procent  

<99 procent 15 procent 

<98 procent 20 procent 

<97 procent 25 procent 

<96 procent 30 procent 

<95 procent 35 procent 

<94 procent 40 procent 

<93 procent 45 procent 

<92 procent 50 procent 

<90 procent 100 procent 

 
4.2.9 Prisavdrag enligt punkten 4.2.8 ovan är Kundens enda påföljd vid brist i tillgänglighetsgarantin. 

För tydlighets skull noteras det att Fortlax skyldighet att kompensera Kunden för brist i garantin 
är begränsad till ett belopp motsvarande ersättningen för VDM för den aktuella kalendermåna-
den. 

 
4.2.10 Vid begäran om ersättning är Kunden skyldig att ange det ärendenummer som Kunden erhöll 

vid felanmälan. Eventuella ersättningskrav ska framföras inom trettio (30) dagar från den dag då 
Kunden upptäckte (eller borde ha upptäckt) att Tjänsten var otillgänglig. Om Kunden inte fram-
ställt ersättningskrav inom föreskriven tid förfaller Kundens rätt att göra kravet gällande.  

 
4.2.11 Eventuellt prisavdrag ska i första hand avräknas från fakturan avseende den närmast efterföl-

jande faktureringsperioden. 
 

4.3 Microsoft Office 365 
4.3.1 Prenumeration av Microsoft Office 365 kan tecknas och administreras via Portalen. För tyd-

lighets skull noteras det att Fortlax inte i något avseende tar något som helst ansvar för 
Microsoft Office 365 – varken såvitt avser funktion, tillgänglighet eller i något annat avse-
ende. Kunden åtar sig att följa vid var tid gällande användarvillkor och därmed jämförliga vill-
kor för Microsoft Office 365.  

 



4.4 Microsoft Azure 
4.4.1 Prenumeration av Microsoft Azure kan tecknas och administreras via Portalen. För tydlighets 

skull noteras det att Fortlax inte i något avseende tar något som helst ansvar för Microsoft 
Azure – varken såvitt avser funktion, tillgänglighet eller i något annat avseende. Kunden åtar 
sig att följa vid var tid gällande användarvillkor och därmed jämförliga villkor för Azure.  

 
4.5 Backup 
4.5.1 Backup av VDC kan konfigureras via Portalen. Backupen utförs en gång per dygn och behålls i 

antingen 14 eller 365 kalenderdagar beroende på Kundens konfiguration. Backupen lagras på 
annan fysisk plats (i en annan brandcell). Vid Fel som innebär att Tjänsten måste återskapas 
återläses senast utförda backup. Om Kunden vill läsa tillbaka en utförd backup av andra orsaker 
sker det efter separat beställning och för sådant arbete är Fortlax berättigat till ersättning på Lö-
pande Räkning. 
 

4.5.2 Backupen är inte applikationsmedveten. Fortlax kan därför inte kan garantera säkerhetskopie-
rad informations riktighet eller Kundens möjlighet att använda återläst information. Vid partiell 
återläsning måste Fortlax ta del av autentiseringsuppgifter som ger Fortlax åtkomst till filsyste-
met i den VDC från vilken data ska återläsas. Dessa uppgifter raderas efter det att den av Kun-
den begärda återläsningen har utförts. 

 
4.6 Tillval  
4.6.1 Tilläggstjänster kan i vissa fall beställas av Kunden via Portalen. I annat fall ska beställning 

ske via Fortlax Servicedesk. För sådana tilläggstjänster som kräver insats av Fortlax sker 
detta under Kontorstid. Önskar Kunden få tilläggstjänster utförda vid annan tidpunkt kan så 
ske efter särskild överenskommelse. 
 

4.6.2 Priser för tillvalen följer av Prislistan. 
 

4.6.3 Ökning eller minskning av tilldelade resurser görs via Portalen och faktureras enligt Pris-
listan.  

 
4.6.4 Kunden kan konfigurera ytterligare VDC samt brandväggar (s.k. Edge) via Portalen.   
 
5. Kundens skyldigheter  
5.1 Kunden är ansvarig för 

(a) den Mjukvara som erfordras för att Tjänsten ska kunna användas på det sätt som Kunden 
vill;  

(b) alla licens- och hanteringskostnader avseende den Mjukvara som installeras på VDC och 
Utrustningen; 

(c) all information som lagras, överförs, publiceras eller görs tillgänglig via Tjänsten, 
(d) att Kunden har nödvändiga tillstånd att sprida, ta emot, eller lagra information genom 

Tjänsten; 
(e) åtgärder som vidtas av personer som Kunden gett möjlighet att använda Tjänsten. 
(f) att informera Fortlax om förändringar i Kundens Mjukvara eller Utrustning som kan på-

verka Tjänsten; 
(g) att utan dröjsmål anmäla Fel,  
(h) att informera Fortlax om misstänkta intrångsförsök, 
(i) att erforderliga licens- och serviceavtal under avtalstiden finns för Mjukvaran och all pro-

gramvara som ingår i Utrustningen, 
(j) att utrustning som ansluts till Tjänsten inte sprider skadlig kod till Tjänsten. 
(k) att utrustning som ingår i Kundens infrastruktur inte sprider skadlig kod till Tjänsten. 
(l) att ge Fortlax rätt att för Kundens räkning i förhållande till tredjepartsleverantör av hård- 

och mjukvara göra uppföljningar, efterfråga information och ställa krav på avtalsuppfyl-
lelse, dock att detta inte innebär att Fortlax har någon skyldighet att vidta sådana åtgär-
der; 

(m) att Mjukvara och Utrustning som Fortlax vare sig äger eller har ansvar för och som är 
nödvändiga för att Fortlax åtaganden ska kunna genomföras, uppgraderas löpande i nor-
mal omfattning så att de är lämpliga för sitt ändamål och har erforderliga prestanda. Kun-
den ansvarar också för kostnaderna för fullgörandet av detta åtagande; 



(n) att vid användning av Tjänsten eller Portalen iaktta (i) bestämmelserna i detta Avtal, (ii) 
gällande lagar, förordningar och myndighetsbeslut, samt (iii) Fortlax vid var tid lämnade 
anvisningar för användningen av Tjänsten; 

(o) att inte använda Tjänsten eller Portalen på ett sådant sätt att Fortlax, Annan Kund, övriga 
servrar och/eller instanser av en fysisk server eller annan tredje man drabbas av olägen-
het eller skada; 

(p) att inte använda Tjänsten eller Portalen till att bereda eller försöka bereda sig otillbörlig 
åtkomst till anslutna nät eller dataresurser, såväl Fortlax som annans, eller obehörigen ta 
del av, använda, förstöra, förvanska eller vidarebefordra information från nämnda källor; 

(q) att inte dekompilera (reverse engineer) Tjänsten eller Portalen;  
(r) att inte överföra något material till Tjänsten eller Portalen som kan innehålla virus eller 

något annat program som kan skada, sätta ur funktion, överbelasta eller försämra Tjäns-
ten eller Portalen eller inkräkta på Annan Kunds användning av Tjänsten eller Portalen; 
samt 

(s) att Överförd Information inte är olaglig eller oetisk t.ex, men inte begränsat till, pornogra-
fisk; utgör prostitution eller koppleri enligt svensk rätt; främjar handel eller hantering av 
illegala vapen och/, droger, l, eller (ii) vars avsändare är en politisk eller religiös organisat-
ion med extremistiska drag (t.ex. fascistisk eller kommunistisk inriktning). 

 
5.2 Brott mot eller försök till brott mot en, flera eller samtliga av bestämmelserna under punkterna 

5.1 (i) samt (n) – (s) ovan föreligger även om uppsåt eller oaktsamhet ej kan påvisas. Vidare 
kan det vara brottsligt att bryta mot dessa bestämmelser och Fortlax kan därför vid behov 
komma att involvera berörda myndigheter för att hantera denna typ av brott. 

 
6. Användare 
6.1 För att Kunden ska kunna använda Tjänsterna måste Kunden skapa ett Användarkonto för re-

spektive Användare. Vid skapandet av Användarkonto åligger det Kunden att tillhandahålla full-
ständiga och korrekta användaruppgifter. Användaren måste vara en fysisk person som är vid 
liv vid tidpunkten då Användarkontot skapas och endast ett Användarkonto får skapas per fysisk 
person. För Användarkontot används Användarens e-mailadress som användarnamn. Använ-
daren väljer själv lösenord. 
 

6.2 Fortlax kan inte kontrollera att det är Kunden som använder Tjänsten utan endast att rätt använ-
darnamn och lösenord angetts. Kunden åtar sig därför att tillse att Användaren (i) inte avslöjar 
eller på annat sätt tillgängliggör sitt lösenord för någon obehörig, samt (ii) tillser att obehörig inte 
på annat sätt kan få tillgång till lösenordet. Om lösenordet likväl används av annan än Använda-
ren, eller om de under punkten 6.3 angivna reglerna för lösenord inte följs, så kan detta medföra 
att Fortlax stänger av Användaren från att använda Tjänsterna. Om så sker ska emellertid Kun-
den underrättas om sådan avstängning. 
 

6.3 Kunden åtar sig att tillse att Användaren 
(a) väljer ett lösenord som är svårt för andra än Användaren att avslöja. Lösenordet till An-

vändarkontot får därför inte bestå av t.ex. hela eller delar av Användarens, eller till denne 
närståendes, namn och/eller personnummer; 

(b) väl förvarar eventuella noteringar om lösenordet; 
(c) inte avslöjar lösenordet för någon obehörig; samt 
(d) omedelbart ändrar lösenordet vid misstanke om att obehörig fått kännedom om det-

samma. 
 

6.4 Om det finns anledning att anta att användarnamnet och/eller lösenordet missbrukats av obehö-
rig ska Kunden genast anmäla detta till Fortlax. Nämnda anmälan ska innehålla uppgifter om 
Användarens namn, användarnamn samt uppgift om under vilken tidsperiod Kunden misstänker 
att användarnamnet och lösenordet har missbrukats av obehörig. Kunden ansvarar för all skada 
som Fortlax kan åsamkas till följd av att användarnamn eller lösenord har missbrukats av obe-
hörig. Detta ansvar ska gälla till dess Kunden, genom anmälan till Fortlax spärrat det aktuella 
Användarkontot. 

 
7. Fel 
7.1 Föreligger Fel som Fortlax enligt Avtalet svarar för gäller följande. Fortlax ska avhjälpa Fel inom 

skälig tid. Felavhjälpning sker under Servicedesktid. Om Fel inte avhjälps inom skälig tid ska 
Kunden – om inte annat anges på annan plats i dessa Allmänna Villkor – medges prisavdrag i 
proportion till Felets omfattning. 
 



7.2 Fortlax har inte skyldighet att avhjälpa fel som orsakats av:   
(a) fel eller brist i Utrustning eller Kundens Mjukvara, 
(b) Kundens användning av Tjänst i strid med detta Avtal eller Fortlax vid var tid lämnade in-

struktioner för användningen av Tjänsten, 
(c) virus eller andra yttre angrepp på Kundens eller tredje mans programvara eller Utrust-

ning, eller 
(d) tredje man eller genom omständigheter utanför Fortlax kontroll (punkten 10.4). 
   

7.3 Fel anmäls via funktionen i Portalen eller under Servicedesktid per telefon till det telefonnummer 
som anges i Portalen. Kunden är skyldig att vid felanmälan ange hur Fel yttrar sig. Härutöver är 
Kunden, om den personal som arbetar med felavhjälpning så påkallar, skyldig att förevisa hur 
Fel yttrar sig. 
 

7.4 Kunden får åberopa Fel avseende Tjänst endast om Kunden felanmäler Felet till Fortlax inom 
skälig tid (eller inom den på annan plats i dessa Allmänna Villkor särskilt angivna tiden) efter det 
Kunden märkt eller borde ha märkt Felet. 
 

7.5 Om Fortlax efter felanmälan från Kunden kan konstatera att det inte föreligger något Fel som 
Fortlax enligt Avtalet svarar för åligger det Kunden att utge ersättning till Fortlax för nedlagt ar-
bete enligt Prislistan. 
 

8. Support 
8.1 Fortlax åtar sig att under avtalstiden tillhandahålla Support vad avser Tjänsten genom hjälpav-

snittet i Portalen. För tydlighets skull noteras det att Fortlax inte tillhandahåller Support avse-
ende Utrustning. 

 
9. Ersättningen och dess betalning 
9.1 För tillhandahållandet av Tjänsten äger Fortlax rätt till ersättning enligt vad som följer av Prislis-

tan. Kunden åtar sig att till Fortlax betala ersättningen i enlighet med denna bestämmelse. Fort-
lax fakturerar ersättningen månadsvis i efterskott (betalningsvillkor: 30 dagar).   

 
9.2 Även eventuellt arbete på Löpande Räkning faktureras månadsvis i efterskott (betalningsvillkor: 

30 dagar). Härutöver är Fortlax berättigat till ersättning för utlägg och kostnader som bolaget har 
och som hör samman med sådana arbetsuppgifter. För utlägg och kostnader ska ersättningen 
uppgå till Fortlax självkostnad med ett administrativt tillägg om 10 procent. Det i Prislistan an-
givna priset för arbete på Löpande Räkning är kopplade till LCI (timpriser) på så sätt att Fortlax 
har rätt att, en gång per år, höja priset så att det svarar mot höjningen av index. Fortlax ska utan 
oskäligt dröjsmål underrätta Kunden om sådan prishöjning. Prishöjning träder i kraft när med-
delande om prishöjningen har kommit Kunden tillhanda. 

 
9.3 Fortlax äger rätt att överlåta sin rätt till betalning enligt Avtalet till annan. 
 
9.4 Betalning ska ske i svensk valuta och till det bank- eller Plusgirokonto som anges på respektive 

faktura. Betalning ska vara Fortlax tillhanda senast på den förfallodag som anges på fakturan. 
Om Kunden är sen med betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen och Fortlax äger rätt 
att påföra Kunden vid var tid lagstadgad påminnelseavgift, inkassoavgift m.m. Parterna är över-
ens om att vid ränteberäkningen enligt detta Avtal ska referensräntan aldrig vara lägre än noll 
(zero floor). 

 
9.5 Om Kunden anser att en faktura är felaktig ska Kunden meddela detta till Fortlax inom 14 dagar 

från det att fakturan kommit Kunden tillhanda. Om meddelande om felet inte är Fortlax tillhanda 
inom föreskriven tid förfaller Kundens rätt att göra invändningar mot fakturan. 

 
9.6 Kunden är endast berättigad till kvittning av eventuella motkrav mot Fortlax om dessa har sin 

grund i lagakraftvunnen dom, annan exekutionstitel eller accepteras av Fortlax. 
 

10. Ansvarsbegränsning 
10.1 Med undantag för vad som uttryckligen anges på annan plats i detta Avtal gäller följande. Part 

har med de begränsningar som anges nedan rätt till ersättning för direkt skada som den andra 
Parten, eller annan som den andra Parten svarar för, vid tillhandahållandet eller användandet 
av Tjänsten genom vårdslöshet orsakat. Med direkt skada avses skäliga och verifierade mer-
kostnader som den andra Parten orsakats. Part ansvarar inte för indirekta förluster som t.ex. 



utebliven vinst eller motsvarande i den andra Partens eller annans näringsverksamhet, hinder 
att uppfylla förpliktelse mot tredje man eller utebliven nytta av Avtalet. 
 

10.2 Fortlax ansvar för skada är begränsat till ett belopp motsvarande vad Kunden erlagt för Tjäns-
terna under den senaste tolvmånadersperioden, exklusive eventuellt arbete utfört på Löpande 
Räkning. Om Avtalet inte har varit i kraft i 12 månader så är ansvaret begränsat till ett belopp 
motsvarande vad Kunden hittills erlagt för Tjänsten dividerat med antalet dagar som Avtalet har 
varit i kraft multiplicerat med 365 dagar. 

 
10.3 Begränsningarna under punkterna 10.1 och 10.2 gäller emellertid inte (i) vid brott mot någon av 

bestämmelserna under punkterna 5, 11, 12 eller 14, eller (ii) om uppsåt eller grov oaktsamhet 
kan läggas den andra Parten till last. 

 
10.4 Part är befriad från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse enligt detta Avtal om un-

derlåtenheten har sin grund i omständighet som är utanför Parts kontroll som Part inte skäligen 
kunde förväntas ha räknat med och vars följder Part inte skäligen kunde ha undvikit eller över-
vunnit, såsom t.ex, men inte begränsat till, avbrott i externt nät, fel som beror på Part eller något 
förhållande på Parts sida, olyckshändelse, explosion, väpnad konflikt eller liknande tillstånd, 
upplopp, brand, blixtnedslag, översvämning, läckage, elavbrott, kabelavgrävning, vild konflikt på 
arbetsmarknad, myndighetsåtgärd eller underlåtenhet samt nytillkommen eller ändrad lagstift-
ning. Detta gäller också om underleverantör eller annan med vilken Acon samarbetar förhindras 
att tillhandahålla Tjänsten på grund av sådan omständighet som härvidlag avses. Så snart hind-
ret upphört ska förpliktelsen fullgöras på avtalat sätt. Det åligger Part som önskar åberopa befri-
elsegrund enligt denna bestämmelse att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om upp-
komsten därav, liksom dess upphörande. Om så ej sker är Part inte befriad från påföljd för sin 
underlåtenhet att fullgöra avtalsförpliktelsen. 
 

10.5 Eventuella ersättningskrav mot Part ska framföras skriftligen inom trettio (30) dagar från det att 
skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om Part inte framställt ersättningskrav mot den 
andra Parten inom föreskriven tid förfaller Parts rätt att göra kravet gällande.  

 
11. Immateriella rättigheter 
11.1 Samtliga immateriella rättigheter och tekniska lösningar avseende Tjänsterna och Portalen är 

Fortlax egendom alternativt egendom tillhörande tredje man med vilken bolaget samarbetar och 
får inte användas av Kunden utöver vad som krävs för Tjänstens och Portalens användande en-
ligt Avtalet. Under förutsättning att Kunden till fullo följer bestämmelserna i Avtalet och såvida 
inget annat anges i Avtalet ger Fortlax Kunden en icke exklusiv, icke överförbar, begränsad rätt 
att använda Tjänsten och Portalen för eget bruk. Det sistnämnda innebär t.ex. att Kunden inte 
får upplåta och/eller överlåta hela eller delar av Tjänsten och/eller lagringskapaciteten till tredje 
man utan Fortlax i förväg inhämtade skriftliga godkännande. 

 
11.2 I rättsförhållandet mellan Parterna innehar Kunden samtliga rättigheter till Överförd Information. 

Fortlax äger endast rätt att använda Överförd Information i den utsträckning som är nödvändig 
för att bolaget ska kunna fullgöra sina åtaganden enligt detta Avtal. 

 
11.3 Fortlax garanterar att Tjänsten och Portalen inte gör intrång i annan tillkommande rätt. Kunden 

ska utan dröjsmål skriftligen meddela Fortlax om framförda krav från tredje man angående in-
trång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av Kundens användande av Tjäns-
ten eller Portalen. Vid ett påstående om intrång för vilket Fortlax ansvarar ska bolaget på egen 
bekostnad antingen (i) tillse att nödvändiga rättigheter erhålls, eller (ii) byta ut omtvistad del av 
Tjänsten eller Portalen. 

 
11.4 Kunden garanterar att Överförd Information inte gör intrång i annan tillkommande rätt. Fortlax 

ska utan dröjsmål skriftligen meddela Kunden om framförda krav från tredje man angående in-
trång i upphovsrätt eller annan immateriell rättighet på grund av Överförd Information. Vid ett 
påstående om intrång för vilket Kunden ansvarar ska Kunden på egen bekostnad antingen (i) 
tillse att nödvändiga rättigheter erhålls, eller (ii) ta bort omtvistad del av Överförd Information. 

 
12. Skadeslöshetsförbindelse 
12.1 Kunden åtar sig att hålla Fortlax skadeslöst för all skada, såväl direkt som indirekt, som Fortlax 

åsamkas med anledning av Kundens användande av Tjänsten eller Portalen i strid med Avtalet. 



Kunden åtar sig härutöver att hålla Fortlax skadeslöst för krav riktade mot Fortlax från tredje 
man på grund av Kundens användande av Tjänsten eller Portalen i strid med Avtalet. 

 
12.2 Part åtar sig att ersätta den andra Parten för de ersättningar och skadestånd som den andra 

Parten genom förlikning eller dom åläggs att erlägga för intrång i immateriell rättighet för vilket 
Part ansvarar. Utöver ersättning för (i) belopp som den andra Parten tvingats utge till tredje 
man, samt (ii) skäliga ombudskostnader, äger den andra Parten inte rätt till ersättning för förlust 
som uppkommer till följd av immaterialrättsligt fel. 

 
13. Force Majeure 
13.1 Part är befriad från påföljd om fullgörandet av visst åtagande enligt detta Avtal förhindras eller 

väsentligen försvåras av omständighet som är utanför Parts kontroll som Part inte rimligen kun-
nat råda över eller förutse och vars följder Part inte skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit. 
Som befriande omständighet ska bl.a. anses vild konflikt på arbetsmarknaden, väpnad konflikt 
eller liknande tillstånd, upplopp, blixtnedslag, eldsvåda, extrema väderförhållanden, myndighets 
åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen offentlig reglering, fel i externt nät, allmän knapphet på 
transporter, varor eller energi eller annan liknande omständighet. Detta gäller också om under-
leverantör eller annan med vilken Fortlax samarbetar förhindras att tillhandahålla Tjänsten på 
grund av sådan omständighet som härvidlag avses. Så snart hindret upphört ska förpliktelsen 
fullgöras på avtalat sätt. Det åligger Part som önskar åberopa befrielsegrund enligt denna be-
stämmelse att utan dröjsmål underrätta den andra Parten om uppkomsten därav, liksom dess 
upphörande. Om så ej sker är Part inte befriad från påföljd för sin underlåtenhet att fullgöra av-
talsförpliktelsen. 
 

13.2 Oavsett vad som ovan anförts om befrielse från påföljd äger Part, om Avtalets fullgörande till 
väsentlig del förhindras under en längre tid än tre månader på grund av sådan omständighet 
som anges under punkten 11.1 ovan, rätt att säga upp Avtalet till omedelbart upphörande (häv-
ning). 
 

14. Sekretess 
14.1 Part förbinder sig att utan begränsning i tiden inte för utomstående avslöja Konfidentiell Inform-

ation, vilken Part erhåller från den andra Parten på grund av Avtalet eller som eljest framkommit 
vid tillhandahållandet eller nyttjandet av Tjänst. 
 

14.2 Part ska på betryggande sätt hantera Konfidentiell Information. 
 

14.3 Mot bakgrund av vad som följer av punkterna 14.1 och 14.2 ovan åtar sig Part att tillse att per-
soner som kan antas komma i kontakt med Konfidentiell Information hos Part (i) på ett betryg-
gande sätt hanterar Konfidentiell Information, samt (ii) inte till utomstående vidarebefordrar Kon-
fidentiell Information. 

 
14.4 Oaktat vad som anförts under punkterna 14.1 – 14.3 har Part rätt att avslöja Konfidentiell In-

formation som Part enligt lag eller efter föreläggande av behörig domstol är skyldig att avslöja. 
Under pågående tvist vid behörig domstol har Part även rätt att beröra Konfidentiell Information 
vid samtal med vittnen samt att i övrigt hantera sådana uppgifter inom ramen för processen. Vi-
dare har Part rätt att kommunicera Konfidentiell Information med sin advokat, revisor och andra 
professionella rådgivare som är bundna av tystnadsplikt. 

 
15. Hantering av personuppgifter 
15.1 Fortlax samlar in personuppgifter från Kundens kontaktperson när Parterna ingår Avtalet. Dessa 

personuppgifter behandlas av Fortlax i syfte att fullgöra Avtalet gentemot Kunden. Närmare in-
formation kring behandlingen av personuppgifterna återfinns i Fortlax Data- och Säkerhetspolicy 
som finns att inhämta på Hemsidan. 
 

15.2 Fortlax behandlar därtill personuppgifter för Kundens räkning i egenskap av personuppgiftsbi-
träde i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning. De personuppgifter som behandlas är 
(a) de personuppgifter som Kundens kontaktperson(er) lämnat (i) vid ingåendet av Avtalet, 

samt (iii) under avtalstiden; 
(b) de användaruppgifter som lämnas i samband med skapandet av Användarkonto; 
(c) de personuppgifter som Kunden eller Användare lämnar i samband med fel- och support-

ärenden och i samband med eventuella fortsatta kontakter med anledning av sådana 
ärenden; samt 

(d) de personuppgifter som Kunden behandlar i samband med användandet av Tjänsterna.  



 
Uppgifterna under punkten 15.2 ovan benämns nedan gemensamt ”Personuppgifterna”. 

 
15.3 Kunden är i egenskap av personuppgiftsansvarig ansvarig för att all behandling av Personupp-

gifterna äger rum i enlighet med vid varje tillfälle gällande lagstiftning. 
 

15.4 Personuppgifterna samlas in på Kundens begäran och behandling av Personuppgifterna sker i 
syfte (i) att Fortlax ska kunna tillhandahålla Tjänsterna, (ii) att Fortlax ska kunna tillvarata sina 
rättigheter samt fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet, samt (iii) att Fortlax ska kunna vidta 
marknadsföringsåtgärder. Med ”marknadsföringsåtgärder” avses i Avtalet att till Kundens kon-
taktpersoner och Användare kommunicera exempelvis nyhetsbrev, specialerbjudanden, inform-
ation om nya funktioner i Tjänsterna samt information om nya produkter och tjänster som Fort-
lax tillhandahåller. 

 
15.5 För att Fortlax ska kunna fullgöra sina skyldigheter enligt Avtalet kan Personuppgifterna komma 

att lämnas ut till tredje man.  
 

15.6 Behandlingen av Personuppgifterna är nödvändig för att Fortlax ska kunna fullgöra bolagets för-
pliktelser enligt Avtalet. Fortlax åtar sig att utföra behandlingen av Personuppgifterna i enlighet 
med PUBA. 

 
16. Meddelanden 
16.1 Meddelanden inom ramen för Avtalet ska ske skriftligen på svenska. Meddelanden till Fortlax 

ska skickas per e-mail eller via Portalen. Meddelanden till Kunden ska lämnas som ett med-
delande när Kunden loggar in på Tjänsten eller skickas till den e-mailadress som kunden regi-
strerat i Portalen. Ett meddelande ska anses ha kommit mottagande Part tillhanda fem (5) dagar 
efter det att meddelandet skickades (om det inte de facto mottagits tidigare). 
 

17. Ändring av villkor 
17.1 Fortlax har alltid rätt att vidta Ändringar i Avtalet som är av ringa betydelse för Kunden, t.ex. red-

aktionella Ändringar. Sådana Ändringar träder i kraft omedelbart och Fortlax är inte skyldigt att 
underrätta Kunden om sådana Ändringar för att de ska vara gällande för Kunden. 
 

17.2 Fortlax äger rätt att höja priset för Tjänst om  
(a) Tjänsten tillförs ny funktionalitet som den inte hade på Avtalsdagen; eller 
(b) Fortlax kostnad för att tillhandahålla Tjänsten ökar till följd av (i) ändring i lag eller annan 

författning, myndighetsbeslut, ändrade skatter eller allmänna avgifter, eller (ii) ökar med 
mer än fem (5) procent till följd av valutaförändringar, ändrade avgifter till underleverantö-
rer eller annan därmed jämförlig omständighet som medför att bolagets kostnader för att 
tillhandahålla Tjänst ökar.  

 
17.3 Fortlax äger vidare rätt att göra Ändring i Avtalet om det är påkallat av ändring av lag eller an-

nan författning, av myndighetsbeslut eller av att Fortlax blir uppköpt av, köper upp eller går sam-
man med annat bolag.  

 
17.4 Sådana Ändringar som anges under punkterna 17.2 och 17.3 ovan träder i kraft 90 dagar efter 

det att meddelande om Ändringen har kommit Kunden tillhanda. Kunden äger rätt att, senast 30 
dagar före det att Ändringen träder i kraft, säga upp Avtalet till upphörande till den dag då Änd-
ringen träder i kraft. Om Kunden inte har sagt upp Avtalet senast 30 dagar före det att Änd-
ringen träder i kraft ska Kunden anses ha accepterat Ändringen.  

 
17.5 För andra Ändringar än de som anges under punkterna 17.1 – 17.4 ovan gäller att de ska vara 

skriftligen avfattade och undertecknade av Parterna för att vara giltiga.  
 
18. Övrigt 
18.1 Part får inte, varken helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldig-

heter enligt detta Avtal utan den andra Partens i förväg inhämtade skriftliga godkännande. 
 

18.2 Om någon bestämmelse i detta Avtal blir olaglig, ogiltig eller av annan anledning blir verknings-
lös ska sådan bestämmelse anses som åtskild från Avtalets övriga bestämmelser och sådant 
åtskiljande ska inte påverka giltigheten och verkställigheten av de återstående bestämmelserna. 
I sådant fall ska den ogiltiga bestämmelsen ersättas med en giltig bestämmelse som parterna 
skulle ha enats om för att uppnå samma resultat, såväl ekonomiskt som i övriga avseenden. 



 
18.3 På detta Avtal ska svensk lag tillämpas (utan tillämpning av dess lagvalsregler).  
 

------------------------------------------- 
 


