LEVERANSBESTÄMMELSER LLB2020TJ
Dessa leveransbestämmelser är avsedda att användas vid avtal om utförande av tjänster.

1

DEFINITIONER OCH TILLÄMPLIGHET

1.1

Med utförare förstås i leveransbestämmelserna den som anlitas för att utföra ett
uppdrag, en tjänst eller dylikt samt eventuella biträden som denne anlitar. Med
beställare avses den som anlitar en utförare samt eventuella biträden som denne
anlitar.

1.2

Dessa leveransbestämmelser gäller, om inte annat skriftligen avtalas, mellan utföraren
och beställaren.

2

RÄTTIGHETSFRÅGOR M.M.

2.1

Innehållet som beställaren står för, såsom exempelvis en föreläsning, en konferens
eller ett event, omfattas av dennes eller tredje mans upphovsrätt. Utföraren får inte,
såvitt inte annat avtals med upphovsrättsinnehavaren, återanvända eller sprida någon
del av innehållet.

2.2

Vad någon part får del av rörande den andra partens affärshemligheter eller dylikt ska
behandlas konfidentiellt och inte röjas eller användas på ett sätt som kan inkräkta på
eller medföra skada eller olägenhet för den andra partens affärsverksamhet.

2.3

Programmering eller andra liknande anpassningar ägs av utföraren och får inte utan
dennes skriftliga medgivande återanvändas

3

UPPDRAGETS FORM

3.1

Ändringar i uppdraget ska begäras och bekräftas skriftligen.

3.2

Vill beställaren avbeställa uppdraget ska detta ske skriftligen till utföraren.
Avbeställning är gjord först när utföraren skriftligen bekräftat den.
Om beställaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer
uppdraget senare än 30 dagar, men tidigare än 14 dagar, före avtalat startdatum för
uppdraget, har utföraren rätt att innehålla eller få 25 procent av den avtalade totala
ersättningen för uppdraget.
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Om beställaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer
uppdraget senare än 14 dagar, men tidigare än 2 dagar, före avtalat startdatum för
uppdraget, har utföraren rätt att innehålla eller få 50 procent av den avtalade totala
ersättningen för uppdraget.
Om beställaren skriftligen eller via bekräftat skriftligt meddelande avbeställer
uppdraget senare än 2 dagar före avtalat startdatum för uppdraget, har utföraren rätt
att innehålla eller få hela den avtalade totala ersättningen för uppdraget.
3.3

Om kostnaden för uppdragets utförande, på grund av omständigheter som inte
utföraren rår över eller rimligen kunnat förutse, blir väsentligen högre äger denne rätt
att justera den totala ersättningen för uppdraget. Med väsentligen högre avses en
kostnadsökning med minst 25 procent.

3.4

Utföraren äger inte överlåta uppdraget på annan part utan beställaren skriftligen
medgett detta.

3.5

Utföraren ska tillhandahålla en inventarielista i vilken det framgår vilken utrustning
som används för uppdraget. Beställaren ska kvittera listan.

4

UPPDRAGETS UTFÖRANDE

4.1

Beställaren ska tillse att utföraren har tillträde till lokalen även under den tid som åtgår
för att installera och montera ned utrustning.

4.2

Det åligger beställaren att tillse att fungerande infrastruktur, såsom el,
internetanslutning och liknande, som behövs för uppdragets utförande finns
tillgängligt.

4.3

Om beställaren tillhandahåller egen personal som ska använda utförarens utrustning
åligger det denne att tillse att utrustningen används enligt tillverkarens instruktioner
och på ett säkert sätt. Skador på utrustningen som uppstår på grund att beställarens
personal, eller någon annan som beställaren anlitat, använt utrustningen i strid med
instruktioner eller på ett annars felaktigt sätt medför ersättningsskyldighet för
beställaren gentemot utföraren.

5

SÄKERHET OCH ANSVAR

5.1

Det åligger beställaren att tillse att utrustningen som utföraren använder omfattas av
ett godtagbart skalskydd under den tid som utrustningen finns i lokaler som denne
förfogar över. Beställaren ansvarar för att obehöriga inte har tillträde till lokalen.

5.2

För skador som uppkommer på utrustningen på grund av oaktsamhet från beställaren
ansvarar beställaren.

5.3

Det åligger utföraren att försäkra utrustningen så att den skyddas mot skador och stöld
under uppdraget.
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5.4

Beställaren ansvarar för skada, som drabbar honom eller tredje man i samband med
uppdragets utförande. Utföraren ansvarar inte för skada eller kostnader till följd av
driftavbrott eller liknande omständigheter.

6

OFÖRUTSEDDA HÄNDSELER M.M.

6.1

Utföraren ansvarar inte för underlåtenhet att fullgöra uppdraget om orsaken beror på
omständigheter som är hänförliga till exempelvis en myndighetsåtgärd, ändringar i
gällande författningar, arbetsmarknadskonflikter, olyckshändelser såsom brand eller
översvämning.

6.2

I händelse av beställarens konkurs ska den utrustning som utföraren använder i
beställarens lokaler inte ingå i konkursen. Vilken utrustning som används framgår av
den kvitterade inventarielistan.
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