Allmänna villkor & avgifter för
Byggbasen.com samt Leverantorsportalen.se

1. Allmänna villkor för användande av webbplatsen
Ansvarig utgivare för Byggbasen.com och Leverantorsportalen.se är Byggbasen Sverige AB
nedan även kallad Byggbasen.
Som användare av webbplatsen, accepterar du följande villkor. Användare uppmanas att
löpande gå in och läsa nedanstående villkor för att se om eventuella ändringar skett. Om
ändringar införs, av sådan art att användandet påverkas betydligt, kommer detta att meddelas
användare.
Allt innehåll på webbplatsen såsom databasinnehåll som namn, adresser, kontaktuppgifter,
texter, fotografier och illustrationer, är skyddade enligt §1 och §49 upphovsrättslagen.
Kund som lämnar material för publicering, ansvarar för att detta material inte gör intrång på
någon annans upphovsrätt eller på annat sätt strider mot gällande lagar. Kund är ansvarig för
att presentation hålls uppdaterad.
Användare har rätt att för egen räkning, göra papperskopior av delar av innehållet på
webbplatsen. Kopior får inte göras i digital form och får ej heller användas i kommersiellt
syfte.
Byggbasens ambition är att allt innehåll på webbplatsen skall vara korrekt. Byggbasen lämnar
inte gentemot användare någon garanti om innehåll och användare kan inte ställa
ersättningskrav på Byggbasen Sverige AB i fall att användare lidit ekonomisk skada på grund
av felaktigt innehåll.
Byggbasen ansvarar inte för eventuella brister och begränsningar i användarens datormiljö.
Byggbasen tillhandahåller databasens innehåll dygnet runt med undantag för tider då avbrott
måste göras för att göra uppdateringar, åtgärda fel, förseningar, avbrott och störningar.
Användare kan inte ställa ersättningskrav gentemot Byggbasen på grund av att tjänsten varit
otillgänglig under en tidsperiod.
Användare skall själva ha säkerhetskopia på sådant material som publiceras på
Byggbasen.com och leverantorsportalen.se. Användare kan inte ställa ersättningskrav
gentemot Byggbasen om material som publicerats inte kan återskapas av Byggbasen.
Webbplatsen använder cookies för att se vilka sidor användaren besöker och för att enklare
kunna ge inloggade användare, tillträde till tjänsten.
Inköpare/projektledare som via registrering och inloggning på Leverantörsportalen, använder
tjänsten, medger att företagets namn anges publikt i referenslista över användande företag.
2. Avgifter för leverantörer och inköpare/projektledare som medverkar på
Byggbasen.com och/eller Leverantorsportalen.se
Det finns två alternativa avtalsformer för leverantörers medverkan på
Byggbasen.com/Leverantörsportalen. Bas-avtal samt Exponering-avtal. Eventuella ram-avtal
eller koncernavtal, skall åberopas av leverantör vid tecknande av nya avtal. Vid uteblivet
material/underlag, till av kunden bokad medverkan/presentation, debiteras full avgift. Se
gällande prislista för aktuella avgifter och eventuella erbjudanden.

2a) Leverantörer utan avtal
Om kontaktperson finns angiven hos leverantörsföretaget, kan denne ta del av inbjudningar
till upphandlingar, svara ja eller nej till deltagande i upphandling samt ta del av
inköpsdokument. För att kunna redigera leverantörsdata, krävs avtal enligt 2b) eller 2c)
2b) Bas-avtal för leverantörer
Som 2a) men även: Leverantören redigerar själv via inloggning aktuell information
inkluderande arbetsställen, kontaktuppgifter, kontaktpersoner med kontaktuppgifter, epostadresser, hemsideadress, prekvalificering, sökord, presentationstext. Leverantören
redigerar även innehåll som skall visas publikt på Byggbasen.com samt vad som endast skall
visas för inloggade inköpare på Leverantörsportalen. Saknas uppgifter om arbetsställe i
databasen, skall Byggbasen meddelas detta varefter Byggbasen kompletterar med
arbetsstället. Årsavgiften följer respektive leverantörs geografiska verksamhetsområde.
2c) Exponering-avtal för leverantörer
Som Bas-avtal men kund har utökad presentation med logotype, upp till 5 produkt/tjänstebilder med undersidor och länkar samt referensbild med länk. Byggbasen optimerar
presentationsidor med sökord mot sökmotorer som Google m fl. Statistikrapporter skickas via
e-post. Kund har fri produktionssupport under avtalsperioden. Årsavgiften följer respektive
leverantörs geografiska verksamhetsområde.
2d) Avgifter för Inköpare/projektledare. Inköp/projekt med dokumenthantering.
Avgift för obegränsat antal projektplatser. Upp till 5 administratörer med rätt att skapa
projekt/webbplatser. Hårddiskutrymme/minne som ingår i årsavgift: 2GB: Kostnadsfritt
Tillkommande avgift för mer hårddiskutrymme/minne: Se aktuell prislista
Tillkommande avgift för fler administratörer än 5 st: Se aktuell prislista
3. Avtalstid och uppsägning av avtal
Avtalet startar då kund bokat medverkan och avtalet gäller i 12 månader. Avtalet har en
ömsesidig uppsägningstid på 3 månader. Avtalet fortsätter att gälla i 12 månadersperioder om
inte avtalet sägs upp senast 3 månader innan avtalets utgång. Avtalet skall sägas upp skriftligt
till Byggbasen Sverige AB, Svärdvägen 13, 182 33 Danderyd eller via e-post till
info@byggbasen.com.
4. Betalningsvillkor
Kunden erlägger årsavgift i förskott mot faktura som förfaller med 20 dagars betalning. Att
kund underlåtit att till Byggbasen leverera material för publicering, förändrar ej
betalningsvillkoren. Vid försenad betalning, utgår lagstadgad påminnelseavgift samt
dröjsmålsränta motsvarande referensränta plus 8 procentenheter.
Vid utebliven betalning, äger Byggbasen Sverige AB, rätt att ta bort företagspresentation och
tillgängliga tjänster.

5. Personuppgifter och lösenord
Användare och kunder medger att lämnade personuppgifter exponeras på webbplatsen samt
exporteras till medverkande företag. Byggbasen Sverige AB äger inte rätt att i andra
sammanhang använda dessa uppgifter i kommersiellt syfte. Användare ansvarar för att förvara
erhållna lösenord på ett säkert sätt och därigenom förhindra spridning av detta med otillåten
användning som följd.
6. Ändringar av villkor
Byggbasen Sverige AB har rätt att ändra dessa villkor på egen hand eller om behov av
ändring uppstår på grund av gällande lagar eller myndighetsbeslut. Byggbasen har rätt att
ändra priser och i framtiden avgiftsbelägga tjänster som idag är kostnadsfria. Prisändringar
skall ske vid årsskiften.Gällande villkor och priser kommer att finnas tillgängliga på
webbplatsen och ändringar av priser skall alltid via mail, meddelas medverkande kunder.
7. Force Majeur
Omständigheter som står utanför Byggbasens Sverige AB:s kontroll såsom brand,
jordbävning, strejk, krig eller liknande, ersätts inte.
8. Tillämplig lag
För tolkningar av avtalet gäller svensk lag
9. Överlåtelse av avtal
Kund äger ej rätt att utan Byggbasens medgivande, överlåta avtal till annan part.
10. Sekretess
Byggbasen och kund/användare förbinder sig att under avtalstiden och under ett år efter
avtalstidens utgång, ej avslöja den andre partens konfidentiella information.

