Villkor

Här nedan följer villkor vid användandet av tjänsten elitbokning.se som tillhandahålles
av Lund IT & Webb AB.
Villkoren gäller för alla avtal vi går in på elitbokning.se med Lund IT & Webb AB. som
företag bakom allt (organisationsnummer: 559177–0960). Följande nämner
Elitbokning som enbart Elitbokning eller elitbokning.se.
Kunder av Elitbokning kallas respektive som kund, kund eller användare.
Letar du efter vår policy för personlig information? Det finner du på vår webbplats
elitboknig.se/sekretesspolicy.
När du använder Elitbokning är du föremål för alla villkor som nämns i det här
dokumentet och i dokument som vi länkar till härifrån.

Produktinformation
På elitbokning.se tillhandahåller vi information om alla våra produkters
huvudegenskaper. För ytterligare information eller frågor om befintlig information,
skicka ett mail till elitbokning.se via kontakt@elitbokning.se
I grund och botten har Elitbokning ett huvudområde.
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Elitbokning kan användas för att hantera respektive bokningar/möten,
händelser, register, journaler och allt relaterat till dem.

Säkerhet
Vi säkerställer att journalsystemet följer gällande svenska lagar för hantering av
patientinformation. Vi arbetar ständigt med säkerhet och funktioner för att alltid vara
säkra på att vi har gjort vårt yttersta för att inte känslig information skall komma i
orätta händer.

Rättigheter
Alla rättigheter till systemet tillhör elitbokning.se. Köparen har genom att
prenumerera på ett medlemskap erhållit en icke-exklusiv rätt att använda systemet,
vilket elitbokning.se kan återkalla när som helst utan föregående meddelande.

Prissättning
Alla priser är aktuella priser och gäller endast på beställningsdagen. Priserna förändras
hela tiden - och eventuellt från dag till dag. Köparen debiteras till det pris som gäller
vid beställningsdatumet, om elitbokning.se accepterar beställningen. Alla angivna
priser är exklusive moms.

Om du har köpt en prenumeration fakturerar vi automatiskt varje månad tills du
avbryter din prenumeration med oss.

Beställning
Presentation av produkter med ett pris på elitbokning.se är inte ett bindande
erbjudande, utan bara en inbjudan att göra erbjudanden. Om varor beställs via
elitbokning.se utgör det inte ett bindande godkännande utan ett bindande erbjudande
till elitbokning.se att köpa varor med de angivna villkoren.
Ett bindande avtal mellan köparen och elitbokning.se ingås endast när elitbokning.se
genom orderbekräftelse accepterar köparens erbjudande, eller när elitbokning.se
skickar en faktura för transaktionen.

Betalning och prenumeration
Alla inköp på elitbokning.se betalas via faktura på 15 dagar netto.
elitbokning.se är en prenumerationstjänst.
Om vi i samband med en månadsbetalning inte erhållit full likvid kommer en
påminnelse att skickas ut med påminnelseavgift och ränta.
Missbruk
Elitbokning gör allt för att undvika missbruk av sina tjänster, men kan inte garantera
att missbruk eller intrång i Elitbokning IT-system inte kan uppstå även om vi har en 24
timmars bevakning av systemen och stoppar dessa innan uppgifter läker ut. Vi är
därför fullt försäkrade gentemot sådana intrång genom Trygg Hansa filial.
Om kunden misstänker att det finns missbruk av Elitbokning-tjänster eller intrång i
Elitbokning IT-system har eller kommer att hända, måste de genast informera
Elitbokning. På samma sätt måste kunden informera Elitbokning om kunden har
utsatts för missbruk av eller försök till eller faktiskt intrång i IT-system som används av
kunden.
Om systemet missbrukas eller ges obehörig tillgång kan Lund IT & Webb AB utfärda en
stämning gentemot kund som givit på ett eller annat sätt tillgång till systemet. Vite kan
som komplement till skadeståndsanspråk utställas på kund direkt med som minst
50 000 kronor ifall detta kan äventyra systemet eller patientinformation och sätta
Elitbokning eller Lund IT & Webb AB till skada.
Om Elitbokning anser att kunden missbrukar, bryter mot säkerhetsbestämmelser och
riktlinjer som utfärdats av Elitbokning, eller att det föreligger missförhållanden från en
domän som tillhör kunden, har Elitbokning utan föregående meddelande rätt att neka
kundernas användning av tjänster som tillhandahålles av Elitbokning.
Elitbokning frånsäger sig allt ansvar om kunden inte har följt säkerhetsföreskrifter och
riktlinjer som utfärdats av Elitbokning.

Uppsägning
Alla prenumerationer och medlemskap som köpts kan avbrytas av elitbokning.se när
som helst utan föregående meddelande. Uppsägning från köparen kan endast göras i
slutet av en aktuell period, som vanligen sträcker sig över 12 kalendermånader.
Uppsägning ska ske genom att kontakta elitbokning.se på info@lundit.se.

Ansvarsfriskrivning och garanti
elitbokning.se har gjort det enkelt för dig att få relevant information på vår hemsida,
vår blogg och andra webbplatser via länkar. Information som inte finns tillgänglig på
elitbokning.se ligger utanför vår kontroll. Vi kan därför inte ansvaras för innehållet på
dessa sidor.
Avbeställningsrätt
Köparen kommer att påbörja prenumerationen direkt efter köpet och har ingen
avbeställningsrätt.

Med förbehåll för ändringar
elitbokning.se förbehåller sig rätten att ändra och uppdatera de regler och villkor som
gäller för denna webbplats. Det är därför viktigt att du håller dig uppdaterad om
förändringar.

Ägare och ansvarig
Webbplatsen elitbokning med domänändelserna .se, .com, .nu drivs, ägs och är
huvudansvarig av företaget:
Lund IT & Webb AB - Organisationsnummer: 559177–0960

Företagsanvändning av våra Tjänster
Om du använder våra Tjänster i företagets namn är det företaget som godkänner
dessa villkor. Företaget ska hålla Elitbokning.se och Lund IT & Webb AB och dess
dotterbolag, samarbetspartners, tjänstemän, företrädare och anställda skadeslösa mot
eventuella anspråk, stämningar och andra processer som härrör från eller som
uppkommit i samband med din användning av Tjänsterna eller till följd av avtalsbrott,
inklusive ersättningsskyldighet eller kostnad som uppstått i och med eventuella
anspråk, förluster, skador, stämningar, domar, rättegångs- och advokatkostnader.

Om dessa villkor
Vi kan ändra dessa villkor eller ytterligare villkor som gäller för en Tjänst, exempelvis
för att avspegla ändringar i lag eller i våra Tjänster. Du bör regelbundet läsa villkoren.

Om villkoren ändras meddelas det på den här sidan. Vi kommer att lägga upp
meddelanden om ändrade ytterligare villkor inom den relevanta tjänsten. Ändringar
gäller inte retroaktivt och de kommer inte att träda i kraft förrän tidigast 14 dagar
efter att de läggs upp. Ändringar som gäller nya funktioner i en Tjänst eller ändringar
som görs av juridiska skäl kommer dock att träda i kraft omedelbart. Om du inte
accepterar de ändrade villkoren för en Tjänst ska du sluta använda Tjänsten.

Om det finns en motstridighet mellan dessa villkor och de ytterligare villkoren ska de
ytterligare villkoren ha företräde när det gäller denna motstridighet.
Dessa villkor reglerar relationen mellan Elitbokning, Lund IT & Webb AB och dig. De
skapar inga förmånsrättigheter för någon tredje part.
Om du inte följer dessa villkor och vi inte vidtar åtgärder direkt innebär det inte att vi
frånsäger oss några rättigheter som vi kan ha (exempelvis att vidta åtgärder i
framtiden).
Om det visar sig att ett visst villkor inte är verkställbart kommer det inte att påverka
några andra villkor.

Dessa villkor är senast uppdaterade den 2 januari 2019.

