F…RS€LJNINGSAVTAL MED LUNDS UNIVERSITET

Detta Avtal har ingŒtts den
1)
2)

1999 (ÓIkrafttrŠdandedagenÓ) mellan

Apple Computer BV, Kosterijland 42, 3981 AJ Bunnik Netherlands (ÓAppleÓ),
och
Lunds Universitet, Lund, Sverige (ÓUniversitetetÓ)

med beaktande av fšljande:
A

Apples normala metod fšr fšrsŠljning av Produkter Šr via sŠrskilt utsedda ŒterfšrsŠljare och
distributšrer.

B

Apple šnskar sŠlja sina produkter till Universitetet (antingen direkt eller via ombud) och dŠrigenom
gšra det mšjligt att bevilja fšrmŒnsvillkor till Universitetet.

C

Parterna Šr šverens om att ingŒ avtal om leverans frŒn Apples sida och kšp frŒn Universitets av
Produkter enligt villkoren i detta Avtal.

1.

Definitioner

1.1

I detta Avtal har fšljande termer nedan angivna innebšrd: Med ÓProdukterÓ avses utvalda Apple-mŠrkta datorprodukter i form av maskinvara (med eller utan
fšrinstallerade operativsystem) och/eller Apple-mŠrkta produkter med utškad garanti som Apple
emellanŒt kan komma att marknadsfšra.
Med ÓProgramvaraÓ avses varje form av programvara som ingŒr i produkter inklusive, men inte
begrŠnsat till, programvara som medfšljer operativsystem samt fristŒende programvara.
Med ÓMaskinvaraÓ avses varje Produkt som inte Šr Programvara eller en produkt med utškad garanti.
Med ÓArbetsdagÓ avses annan dag Šn lšrdag, sšndag och dag som Šr allmŠn helgdag i Sverige.

2.

Villkor

2.1

Detta Avtal bšrjar gŠlla pŒ IkrafttrŠdandedagen och skall, sŒvida det inte sŠgs upp pŒ i detta Avtal
tillŒtet sŠtt, gŠlla under en period som lšper ut den 31 mars 2001, dock fŒr parterna efter gemensam
šverenskommelse fšrlŠnga detta Avtal till den 31 mars 2002 om detta skriftligen šverenskommits
senast den 30 september 2000.

3.

Produkter och Priser

3.1

De produkter som Šr tillgŠngliga fšr inkšp av Universitetet skall (om inte annat anvisats av Apple) vara
de produkter som Šr tillgŠngliga fšr inkšp pŒ Apples hemsida i Sverige.

3.2

Apples leverans av Produkter till Universitetet inkluderar inte kostnaden fšr installation av Produkterna.
Installation av Produkter mŒste anordnas separat av Universitetet genom tredje part.

3.3

Leveransen av Produkterna inkluderar inte fraktkostnaden till Universitet, fšr vilken en sŠrskild avgift,
specificerad pŒ fakturan, utgŒr. Om bestŠllningar av Produkter till ett antal som šverstiger 5 CPU och 5
bildskŠrmar accepteras skall de tillŠmpliga fraktavgifterna pŒ sŒdan bestŠllning inte šverstiga
fraktkostnaderna fšr 5 CPU, under fšrutsŠttning av att alla sŒdana bestŠllda Produkter levereras till
samma adress.

3.4

Priset pŒ Produkterna till Universitetet skall vara det av Apple annonserade och fšr Produkterna
gŠllande ALP-priset vid den tidpunkt dŒ en bestŠllning av Produkter accepteras av Apple, med avdrag
av en rabatt till Universitetet pŒ 10 %. Universitetet bekrŠftar att till Universitetet beviljad rabatt stŒr i
direkt samband med de fšrvŠrvskostnader hŠnfšrliga till handlarna som Apple debiterar dess
ŒterfšrsŠljare och distributšrer fšr Produkter. I hŠndelse av att grunden fšr berŠknande av
fšrvŠrvskostnader hŠnfšrliga till handlarna Šndras under detta Avtals lšptid har Apple rŠtt att gšra
motsvarande justeringar av rabatten pŒ ALP-priserna fšr Produkter bestŠllda av Universitetet.

3.5

Priset pŒ Produkterna inkluderar inte lagstadgad mervŠrdesskatt och inte heller nationella skatter eller
avgifter som Universitetet dŠrutšver kan vara skyldigt att erlŠgga.

3.6

SŒvida Universitetet begŠr det skall Apple ombesšrja sŠker hantering av av Universitetet fšrvŠrvade
Produkter under detta Avtal upp till och med fem (5) Œr efter Universitetet mottagit Produkten.

4.

BestŠllningar

4.1

Varje bestŠllning av Produkter mŒste skickas antingen

4.1.1

till Apple skriftligen i enlighet med den bestŠllningsrutin Apple tillŠmpar fšr Universitetet (Apple har
rŠtt att Šndra bestŠllningsrutinen frŒn tid till annan och med minst 14 dagars varsel), eller

4.1.2

till av Apple utsedda ombud (enligt den information som Apple frŒn tid till annan skall lŠmna till
Universitetet) som av Apple har getts behšrighet att agera som Apples ombud vad gŠller handhavandet
av fšrsŠljning av Produkterna till Universitetet.

4.2

BestŠllningar av Produkter har inte accepterats av Apple fšrrŠn Apple har skickat ett
bestŠllningserkŠnnande till Universitetet fšr varje gjord bestŠllning. Inga bestŠllningar kan accepteras av
Apples ombud fšr Apples rŠkning.

4.3

Om Apple inte kan acceptera en bestŠllning informerar Apple Universitetet om detta.

4.4

Efter att bestŠllning accepterats har Apple rŠtt att ersŠtta bestŠllda Produkter med alternativa Produkter
(till samma eller andra priser) om de bestŠllda Produkterna upphšr att vara tillgŠngliga. NŠr
Universitetet underrŠttas om ersŠttningen har Universitetet rŠtt att annullera den beršrda bestŠllningen.

4.5

Apple skall inte vare sig godtyckligt eller utan skŠl vŠgra att acceptera de bestŠllningar Universitetet gšr
enligt detta Avtal.

5.

Betalning och Kredit

5.1

SŒvida inte annat šverenskommits, skall full betalning i medel med full tŠckning erlŠggas fšr alla
fakturerade belopp i den pŒ fakturan angivna valutan, utan avdrag eller kvittning, inom trettio (30) dagar
efter fakturadagen fšr de beršrda Produkterna. Vid fšrsenad betalning utgŒr en dršjsmŒlsavgift (som
berŠknas per dag fšr varje dags fšrdršjning av betalningen) pŒ 24 % per Œr, som Universitetet dŠrutšver
skall erlŠgga.

5.2

Efter Apples val kan leveranser ske enligt sŒdana kreditvillkor som Apple bestŠmmer sig fšr att bevilja
Universitetet vid den tidpunkt dŒ en bestŠllning accepteras. Apple fšrbehŒller sig rŠtten att, efter
skriftligt varsel till Universitetet, fšrklara alla belopp omedelbart fšrfallna till betalning, om
Universitetet underlŒter att fullgšra nŒgon av sina skyldigheter gentemot Apple, inklusive bristande
iakttagelse frŒn Universitetets sida av kreditvillkoren. Apple fšrbehŒller sig ocksŒ rŠtten att antingen
generellt eller fšr en viss bestŠllning frŒn Universitetet variera, Šndra eller begrŠnsa beloppet eller
varaktigheten av den kredit som Universitetet beviljas.

6.

Risk och Leverans

6.1

Alla Produkter levereras av Apple till Universitetets lokaler DDP (Incoterms 1990). Vid godkŠnnande
av en bestŠllning skall Apple ange huruvida de bestŠllda Produkterna kan levereras till Universitetet
inom fyra veckor efter godkŠnnande av bestŠllningen. Om Apple (vid tidpunkten fšr godkŠnnande av
bestŠllningen) fšrpliktigar sig att leverera Produkterna inom fyra veckor skall varje fšrsummelse att gšra
sŒ (sŒvida inte fšrsummelsen beror pŒ orsak utanfšr Apples kontroll) resultera i ett prisavdrag pŒ det
belopp som Universitetet har att betala enligt fšljande:
1 % av fakturabeloppet fšr de Produkter (exklusive fraktkostnader) som Šr fšrsenade i att
levereras fšr varje vecka eller del av vecka som leveransen Šr fšrsenad, med fšrbehŒll fšr ett
maximalt prisavdrag pŒ 12 %.

6.2

Risken fšr fšrlust av eller skada pŒ Produkterna švergŒr till Universitetet nŠr transporten bšrjar lasta av
Produkterna vid Universitetets lokaler. Om Universitetet underlŒter att ta emot leveransen eller om
transportšren inte kan lasta av den till fšljd av Universitetets handlande eller fšrsummelse, švergŒr
risken ŠndŒ till Universitetet vid den tidpunkt dŒ Universitetet skulle ha tagit emot leveransen.

6.3

SŒvida inte Universitetet tydligt och skriftligen meddelar Apple om nŒgot annat fšr en viss bestŠllning,
har Apple rŠtt att gšra delleveranser av Universitetets bestŠllningar, vilka leveranser skall faktureras
separat och betalas nŠr de fšrfaller. Om inte annat meddelades av Universitetet nŠr bestŠllningen gjordes
skall varje fšrsening av en delleverans inte befria Universitetet frŒn skyldigheten att acceptera ŒterstŒende
leveranser.

6.4

Om inte annat fšljer av paragraf 6.1 fšrbehŒller sig Apple rŠtten att senarelŠgga leverans om
bestŠllningar av Produkterna šverstiger Apples tillgŠngliga lager, varvid Apple skall fšrdela sitt
tillgŠngliga lager och leverera enligt en grundval Apple enligt eget bedšmande finner skŠlig, och utan
skadestŒndsansvar gentemot Universitetet pŒ grund av den valda fšrdelningsmetoden eller dess
implementering.

6.5

Om inte annat skriftligen šverenskommits skall alla leveranser (vilka vid tillŠmpningen av denna punkt
skall anses inkludera sŒvŠl de fšrpackade Produkternas innehŒll som sjŠlva fšrpackningarna) anses vara
korrekta och oskadade om inte Universitetet vid tiden fšr leveransen specificerar pŒ Apples kopia av
leveransdokumentationen den exakta naturen av bristen eller felet i leveransen och skriftligen till Apple
pŒtalar denna brist eller detta fel inom fjorton (14) dagar efter den ursprungliga leveransdagen fšr den
beršrda leveransen. Fšrsummelse frŒn Universitetets sida att pŒ detta sŠtt informera Apple, innebŠr att
Universitetet avstŒr frŒn alla sŒdana krav. All kommunikation med Apple mŒste inkludera
bestŠllningens nummer och den exakta naturen av avvikelsen mellan bestŠllningen och leveransen vad
gŠller antal eller typ av levererade produkter. Fšr underleveranser skall Apple, enligt vad Apple ensamt
bestŠmmer, lŠmna en fšrklaring av avgifterna, en ersŠttningsleverans eller kreditera Universitetets konto
inom trettio (30) dagar efter mottagande av sŒdan skriftlig underrŠttelse frŒn Universitetet.

7.

Licensiering av Programvara

7.1

All Programvara licensieras till Universitetet enligt villkoren i tillŠmpliga licensavtal. Dessa licensavtal
levereras tillsammans med Programvaran.

8.

Assistans fšr programvara

8.1

Apple tillhandahŒller en begrŠnsad telefonassistans fšr Programvara som medfšljer Produkterna under
ett Œr frŒn inkšpsdagen (fakturadatumet).

8.2

Telefonassistansen bestŒr av telefonrŒdgivning enbart avseende problem ršrande installation och
konfigurering samt dŠrmed fšrknippade frŒgor om anvŠndning.

8.3

Telefonassistansen Šr tillgŠnglig Arbetsdagar mellan 08.00 och 20.00.

8.4

Vid tillhandahŒllande av telefonassistans fšrsšker Apple att lšsa problemet vid fšrsta samtalet. Apple
kan inte garantera en omedelbar lšsning pŒ alla problem. Ibland kan Apple behšva ringa tillbaka fšr att
kunna tillhandahŒlla en lšsning.

9.

Ett Œrs Garanti pŒ plats

9.1

Apple lŠmnar garanti pŒ all Maskinvara ifrŒga om fel i material och tillverkning under ett Œr frŒn
inkšpsdagen (fakturadatumet). NŠr Apple reparerar eller byter ut Maskinvaran under denna garanti
omfattas sŒdan reparerad eller utbytt Maskinvara av denna garanti under ettŒrsperioden eller under nittio
dagar frŒn dagen fšr reparationen/utbytet, beroende pŒ vilket som Šr lŠngst. Vid fel pŒ Maskinvaran
tillhandahŒller Apple alla delar och allt arbete som krŠvs fšr att reparera Maskinvaran till gott
funktionsdugligt skick enligt de villkor som anges i denna garanti.

9.2

Inom en Arbetsdag efter Universitetets rapport om ett fel ringer en tekniker Universitetet fšr att
diagnostisera felet och anordnar om sŒ krŠvs ett besšk pŒ plats.

9.3

Apple tillhandahŒller det avhjŠlpande underhŒll och den reparation, inklusive alla delar och allt arbete,
som krŠvs fšr att ŒterstŠlla felande Maskinvara till gott funktionsdugligt skick. Apple fŒr efter eget val
byta ut Maskinvara eller delar av Maskinvara, och Apple fŒr anvŠnda renoverade delar eller moduler vid
utfšrandet av denna tjŠnst. Utbytesdelar blir Universitetets egendom och de utbytta delarna Apples.
Apple fŒr fšrsška att utfšra reparationen i Universitetets lokaler, men om teknikern bedšmer det vara
nšdvŠndigt fŒr Apple avlŠgsna Maskinvaran fšr att kunna utfšra reparationer. Apple har inte mšjlighet
att tillhandahŒlla ersŠttningsmaskinvara medan Maskinvaran repareras. Apple fšrsšker sŒ lŒngt mšjligt
att reparera Maskinvaran inom 14 dagar efter felrapporten, men reparationen kan ta lŠngre tid beroende
pŒ omstŠndigheter utanfšr Apples kontroll.

9.4

Denna garanti omfattar enbart Maskinvara. Garantin omfattar inte Programvara.

9.5

Denna pŒ-plats-garanti omfattar inte fšljande: skador orsakade av olyckshŠndelse, felaktig anvŠndning
eller vŒrdslšshet; skador orsakade av att Maskinvaran utsatts fšr olŠmpliga miljšbetingelser (inklusive
men inte begrŠnsat till, fšr hšg temperatur eller luftfuktighet, onormal fysisk eller elektrisk belastning,
avbrott eller variationer i stršmtillfšrseln, blixtnedslag, statisk elektricitet eller eldsvŒda); skador
orsakade av service eller modifieringar eller Šndringar av Maskinvaran som utfšrts av nŒgon annan Šn ett
Auktoriserat Apple-servicestŠlle; ŒterstŠllning av data; eventuella modifieringar av Maskinvaran som
krŠvs enligt lagstiftning som trŠder ikraft efter inkšpsdagen (fakturadatumet); eller Maskinvara vars
serienummer har avlŠgsnats eller utsatts fšr manipulationer.

9.6

Denna pŒ-plats-garanti Šr endast tillgŠnglig fšr Universitetet i Sverige. Utanfšr Sverige lŠmnar Apple en
garanti i form av inlŠmningsservice under ett Œr frŒn inkšpsdagen (fakturadatumet) enligt fšljande. Fšr
bŠrbar Maskinvara (Maskinvara som kan anvŠndas utan nŠtkabel) kan Universitetet fŒ garantiservice
genom inlŠmning var som helst i vŠrlden dŠr det finns ett Auktoriserat Apple-servicestŠlle. Om
Maskinvaran inte kan repareras eller bytas ut i det land dŠr den finns, kan den behšva skickas till ett
annat land eller returneras till Sverige pŒ Universitetets bekostnad fšr garantiservice. Fšr all icke-bŠrbar
Maskinvara kan Universitetet fŒ garantiservice genom inlŠmning var som helst inom Europeiska
unionen, Schweiz eller Norge. Fšr att fŒ garantiservice genom inlŠmning mŒste Maskinvaran pŒ
Universitetets bekostnad tas till ett Auktoriserat Apple-servicestŠlle. NŠr Apple-servicestŠllet kontaktas
mŒste Universitetet visa upp ett inkšpsbevis (en kopia av fakturan). Universitetet ansvarar, innan
Maskinvaran lŠmnas till ett Auktoriserat Apple-servicestŠlle fšr garantiservice genom inlŠmning, fšr att
en sŠrskild sŠkerhetskopia har gjorts av systemprogram, tillŠmpningsprogram och av alla data och fšr
att eventuella lšsenord har avaktiverats. Universitetet ansvarar fšr ominstallationen av all sŒdan
programvara, alla data och lšsenord.

10.

SkadestŒndsansvar

10.1

Dessa villkor faststŠller hela rŠckvidden av Apples skyldigheter och skadestŒndsansvar avseende
leverans av Produkterna.

10.2

Inga andra garantier eller villkor Šr bindande fšr Apple Šn de som utryckligen anges i detta Avtal.

10.3

Alla garantier eller villkor gŠllande Produkterna som pŒ annat sŠtt kan underfšrstŒs eller infšrlivas i
Avtalet genom lagstiftning, sedvanerŠtt eller pŒ annat sŠtt (inklusive, men inte begrŠnsat till, eventuella
underfšrstŒdda villkor ršrande kvalitet eller lŠmplighet fšr visst ŠndamŒl) undantas hŠrigenom
uttryckligen.

10.4

Ingenting i detta Avtal begrŠnsar eller utesluter Apples skadestŒndsansvar ifrŒga om dšdsfall eller
personskada som Apple av oaktsamhet eller avsiktligen orsakar.

10.5

Om inte annat fšljer av villkoren i 10.1 och 10.2, ansvarar Apple inte fšr fšrlorad inkomst, utebliven
fšrtjŠnst, uteblivna kontrakt, fšrlust av data eller fšr nŒgon annan form av indirekt skada eller
fšljdskada eller annan skada, hur denna Šn uppkommer och oberoende av om den orsakas avsiktligen
(inklusive genom oaktsamhet), genom avtalsbrott eller pŒ annat sŠtt.

10.6

Om inte annat fšljer av villkoren i 10.1, 10.2 och 10.3, skall Apples maximala, sammanlagda
kontraktuella eller utomkontraktuella skadestŒndsansvar under inga omstŠndigheter šverstiga det belopp
Universitetet skall betala till Apple fšr den eller de beršrda Produkterna.

11.

Exportkontroll

11.1

Universitetet fšrbinder sig (i) att inte exportera nŒgon Produkt till nŒgot land i strid med nŒgon
Exportlag och (ii) att inte exportera nŒgon Produkt till nŒgot land fšr vilket det krŠvs exporttillstŒnd
eller annat tillstŒnd frŒn regeringen, utan att fšrst ha inhŠmtat alla nšdvŠndiga licenser eller andra
tillstŒnd.

12.

Force Majeure

12.1

Apple ansvarar inte fšr nŒgon fšrlust eller skada som Universitetet Œsamkas eller som Universitetet
fšrorsakar till fšljd av fšrsenad eller utebliven fullgšrelse frŒn Apples sida av skyldigheter under detta
Avtal, i den mŒn denna fšrsening eller underlŒtenhet orsakas av omstŠndigheter utanfšr Apples skŠliga
kontroll.

13.

TillŠmplig Lag och Jurisdiktion

13.1

Svensk lag Šr tillŠmplig pŒ detta Avtal och bŒda parter Šr understŠllda svenska domstolars jurisdiktion.

14.

AllmŠnt

14.1

Vare sig Apples eller Universitetets underlŒtenhet att fšlja nŒgot villkor i detta Avtal skall innebŠra att
ifrŒgavarande part friskriver sig frŒn detta villkor. SŒdan underlŒtenhet skall pŒ intet sŠtt inverka pŒ
rŠtten att senare hŠvda villkoret.

14.2

Att en bestŠmmelse i detta avtal Šr ogiltig eller inte kan hŠvdas skall inte inverka negativt pŒ
giltigheten eller tillŠmpningen av švriga bestŠmmelser.

14.3

Villkoren i detta Avtal Šr tillŠmpliga pŒ varje bestŠllning Apple accepterar hŠrunder och i den mŒn som
det Šr en konflikt mellan villkoren i detta Avtal och villkoren i LKD Avtal 90 skall villkoren i detta
avtal ha fšretrŠde. BestŠmmelser i Universitetets bestŠllningsformulŠr eller i andra affŠrsformulŠr Šr inte
tillŠmpliga pŒ nŒgon bestŠllning. Detta Avtal ersŠtter de bestŠmmelser angŒende kšpeskilling och

rabatter som innefattades i Avtalet mellan Apple Computer EuropŽ AB och Universitetet den 20
september 1997.
14.4

Apple fŒr nŠr som helst sŠga upp detta Avtal utan krav pŒ att lŠmna varsel om (i) Universitetet
fšrsummar att betala nŒgot fšrfallet belopp till Apple, och denna fšrsummelse kvarstŒr utan att ŒtgŠrdas
under en period av fjorton (14) dagar efter skriftligt pŒpekande dŠrom, eller (ii) Universitetet inlŒter sig i
ŒterfšrsŠljning av Produkterna.

14.5

Universitetet fŒr nŠr som helst sŠga upp detta Avtal om Apple underlŒter att fullgšra nŒgon vŠsentlig
skyldighet och denna fšrsummelse kvarstŒr utan att ŒtgŠrdas under en period av trettio (30) dagar efter
skriftligt pŒpekande dŠrom. Om Apple har gjort delleveranser i enlighet med detta Avtal, skall varje
delleverans utgšra ett separat kontrakt och eventuella krav frŒn Universitetet avseende en eller flera
delleveranser ger inte Universitetet rŠtt att sŠga upp detta Avtal i dess helhet.

14.6

VARKEN APPLE ELLER UNIVERSITETET HAR N•GOT ANSVAR GENTEMOT DEN ANDRA
PARTEN F…R N•GON FORM AV SKADOR TILL F…LJD AV ATT DETTA AVTAL S€GS UPP I
ENLIGHET MED DESS VILLKOR. UNIVERSITETET AVS€GER SIG ALL R€TT
UNIVERSITETET KAN HA TILL ERS€TTNING ELLER REPARATIONER VID UPPS€GNING
ELLER UPPH…RANDE AV DETTA AVTAL I ENLIGHET MED DESS VILLKOR.

14.7

Detta Avtal kan inte šverlŒtas av Universitetet, och Universitetet fŒr inte šverlŒta sina skyldigheter
dŠrunder utan Apples skriftliga medgivande i fšrvŠg. Apple fŒr šverlŒta detta Avtal utan Universitetets
medgivande under fšrutsŠttning av att sŒdan šverlŒtelse sker till ett nŠrstŒende bolag.

14.8

Apple skall varje kvartal fšrse Universitetet med fšljande statistiska uppgifter:-

14.8.1 bestŠllda Produkter, levererade Produkter samt vilken Universitetsenhet som kšper Produkterna.
14.9

Om inte annat fšrbehŒlls, fŒr detta Avtal inte Šndras av nŒgondera parten sŒvida inte Šndringen
skriftligen šverenskommits och undertecknats av behšriga fšretrŠdare fšr vardera parten. Apple fŒr Šndra
villkoren i detta Avtal med 90 dagars varsel utan krav pŒ skriftligt godkŠnnande frŒn Universitetet om
de fšreslagna Šndringarna inte Šr till Universitetets nackdel.

Detta Avtal har ingŒtts den
fšljande:

1999 av behšriga fšretrŠdare fšr inblandade parter enligt

Apple Computer BV

Lunds Universitet

_____________________

______________________

_____________________
position

______________________
position

_____________________
signatur

______________________
signatur

