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Serviceavtal gällande webbproduktion levererad av Teknik Kompaniet AB 

Detta avtal är en överenskommelse mellan Kunden och Teknik Kompaniet AB. Syftet är att ge Kunden stöd 
både för den dagliga driften samt den långsiktiga kvalitén. Avtalet gäller endast de delar Teknik Kompaniet 
AB levererat. Om Kunden gjort egna anpassningar i systemet utan att först rådfråga Teknik Kompaniet AB 
ansvarar inte längre Teknik Kompaniet AB för driftsäkerhet eller funktion. 

Uppgradering 
Serviceavtalet ger Kunden kostnadsfri tillgång till nya versioner av publiceringsverktyget i samband med att 
säkerhetsuppdateringar och nya versioner släpps eller finns tillgängliga. 

Administration av E-post och webbhotell 
Teknik Kompaniet AB administrerar E-post och webbhotell för Kundens räkning. Detta innefattar upplägg av 
exempelvis nya E-postadresser samt inställningar mm på webbhotellet som möjliggör högsta kvalité. 

E-postsupport 
Teknik Kompaniet AB ger Kunden möjlighet till E-postsupport gällande publiceringsverktyget. 

Telefonsupport 
Serviceavtalet ger Kunden tillgång till Teknik Kompaniet AB:s telefon- eller E-support, som tillhandahåller 
rådgivning kring publiceringsverktygets användande och drift. 
Denna support ersätter inte ordinarie utbildning och igångsättning av verktyget. Tvärtom förutsätter denna 
tjänst att Kunden redan har en gedigen plattform av kunskaper om publiceringsverktyget. Utifrån denna 
plattform kan sedan supporten hjälpa och vägleda Kunden. 
Uppdrag och utbildning i hur Kunden bäst använder verktyget samt hjälp med utveckling och utbyggnad av 
detsamma ligger utanför detta avtal. 
Teknik Kompaniet AB kan bara ge support på de delar eller verktyg som levererats av Teknik Kompaniet 
AB. Telefon- eller E-supporten ingår i detta avtal med maximalt sammanlagd tid om 2 timmar per månad. 

Statistik 
Kunden erhåller utskick kvartalsvis gällande statistik över webbplatsen. 

Analys 
Kunden erhåller kvartalsvis en förenklad analys över besökarstatistik, samt tips om åtgärder gällande 
exempelvis optimering mm. Denna information liksom övrig statistik skickas med E-post till förvald adress. 

Kostnad och betalning 
Kostnaden för serviceavtalet är 349 kr/månad exkl. moms, eller 4 188 kr/år exkl. moms. Debitering sker 
månadsvis i förskott, eller om kunden så vill årsvis i förskott.  

Övrigt 
Vidareutveckling/anpassning av publiceringsverktyget eller webbplatsen ingår inte i avtalet. 

Avtalstid och uppsägning 
Avtalstiden är tolv (12) månader. Därefter gäller avtalet tillsvidare med en ömsesidig uppsägning om tre (3) 
månader. Uppsägningen ska vara skriftlig. Om Kunden inte betalar kostnaden för sitt serviceavtal äger 
Teknik Kompaniet AB rätt att säga upp avtalet med omedelbar verkan. Eventuella tillägg eller ändringar av 
avtalets originaltext gäller ej. 

Undertecknande 
Detta avtal ska undertecknas och skickas till Teknik Kompaniet AB innan det träder i kraft. 
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Kundens underskrift 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teknik Kompaniet AB:s underskrift 

 

 

 

Fyll i samtliga uppgifter, underteckna och sänd detta avtal till nedan adress, fax eller E-post. 

Teknik Kompaniet AB 
Box 231, Kyrkogatan 54B 
574 23 Vetlanda 
 
Tel. 0383-188 60 
Fax. 0383-188 61 

Organisationsnummer: 556505-7113 
Teknik Kompaniet innehar F-skattebevis 

Hemsida: www.teknikkompaniet.se 

Ort Datum 

Underskrift 

 

Namnförtydligande 

Företag 

Utdelningsadress 

Postadress 

Telefon Organisationsnummer 

E-postadress 

Hemsida/URL 
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