
Användarvillkor
Access Control Cloud Applications

1. DEFIITIONER

1.1 Avtal: betyder avtalet mellan Salto och Kunden angående Kundens användning och åtkomst av Tjänsterna, formaliserat i

enlighet med bestämmelserna i artikel 3 i dessa Allmänna Villkor, och som omfattas av dessa Allmänna Villkor och E-post.

1.2. Lera: betyder Clay Solutions BV, ett privat aktiebolag, bildat enligt nederländsk lag, med säte och huvudkontor på

Kraanspoor 48, Amsterdam.

1.3. Klient: En juridisk eller fysisk person som verkar som professionell eller företag (inte är konsument) och som ingår avtalet

med Salto för att använda och ha tillgång till tjänsterna.

1.4. Konfidentiell information: betyder (i) all information som rör hårdvaran, tjänsterna eller en kupong, oavsett dess support

(designer, handböcker, mjukvara, hårdvara, etc.) (ii) all annan information som ska erkännas av parterna i enlighet med detta

avtal ; och (iii) all teknisk, finansiell, kommersiell, industriell eller strukturell information om Saltos och dess grupps

verksamhet.

1.5. Bekräftelse Email: betyder bekräftelsemeddelandet om idrifttagande av webbplatsen som levereras elektroniskt av Salto

till kunden, och ber om att utföra registreringen i plattformen.

1.6. Direkt skada: betyder alla faktiska och materiella skador eller förluster, förutom indirekta skador, som orsakas någon part

som en direkt och nödvändig följd av ett avtalsbrott från den andra parten.

1.7. Gratis provperiod: sju (7)-kalenderdagar efter registrering där kunden kan få tillgång till och använda tjänsterna enligt

artikel 5. 

1.8. Avgifter: betyder de avgifter som kunden ska betala till Saltos partner för köp av varje kupong för att få tillgång till och

använda tjänsterna via plattformen, allt i enlighet med bestämmelserna i artikel 9.

1.9. Allmänna villkor: menar dessa allmänna villkor.

1.10. Grupp: ska ha den betydelse som anges i bestämmelse 42 i den spanska handelslagen.

1.11. Hårdvara: betyder den Salto KS-kompatibla hårdvara köpt till en Saltos partner som krävs för åtkomst och användning av

tjänsterna av kunden.

1.12. Indirekt skada: betyder följdskador, utebliven vinst, förlorade besparingar, minskad goodwill eller anseendeskador på

Kundens eller Saltos egen kund eller annan tredje part, och alla andra former av indirekt skada som orsakats någon Part som

inte är en direkt och nödvändig följd av ett brott mot avtalet av en part.

1.13. Installatör: betyder alla installatörer som auktoriserats av Saltos partner eller av Salto för idrifttagning av maskinvara,

installation och frigivning av webbplatsen.

1.14. Immateriella och industriella rättigheter: betyder alla immateriella och industriella äganderättigheter enligt spansk eller

utländsk lag, inklusive andra äganderätter och potentiella licensrättigheter, källkoder, databasrättigheter och andra rättigheter
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som tillhör Salto eller dess koncern i ordets vidaste bemärkelse.

1.15. Skadlig programvara: betyder applikationer, körbar kod eller skadligt innehåll och alla datorprogram som är specifikt

utformade för att infiltrera och skada datorer utan Saltos medgivande eller som Salto anser skada plattformen. Skadlig

programvara ska täcka, utan begränsning, alla olika typer av hot mot din datorsäkerhet, bland annat virus, spionprogram,

maskar, trojaner eller rootkits.

1.16. Mobil app: betyder mobilapplikationen känd som "Salto KS App" som görs tillgänglig av Salto via Google Play Store och

Apple App Store.

1.17. Fester: betyder Salto och kunden, var för sig "Party".

1.18. Partnerdokumentation: betyder all avtalsdokumentation som ingåtts mellan en Saltos partner och kunden (antingen

skriftligt eller digitalt) för köp av Hårdvaran och/eller en voucher av kunden, som ska inkludera avgifterna för åtkomst och

användning av Tjänster.

1.19. Personlig information: betyder alla personuppgifter som rör en identifierad eller identifierbar fysisk person som

introduceras, samlas in eller samlas in via Plattformen.

1.20. Plattform: betyder "Salto KS"-plattformen som hanteras av Salto och används av Salto för att tillhandahålla tjänsterna,

bestod av webbappen och mobilappen.

1.21. Processoravtal: betyder det tilläggsavtal som ingåtts av Salto och Kunden (om så krävs av den från tid till annan

gällande lagstiftningen), på vilken grund Salto ska behandla Personuppgifter.

1.22. Registrering: process som ska slutföras för att aktivera webbplatsen enligt bestämmelserna i artikel 4.

1.23. Saltos partner (även endast som partner):  avser någon av Saltos partners som är auktoriserade för kommersialisering av

Hårdvaran och/eller Tjänsterna i varje geografiskt område (som anges i Plattformen eller refereras till av Salto) och genom

vilka Kunden köpte Kupongen för användning och åtkomst av Tjänster och /eller hårdvaran.

1.24. Service: betyder tjänsten "Salto KS", varvid åtkomstkontrollfunktioner hos Salto KS görs tillgängliga på distans för

Kunden av Salto via Plattformen.

1,25. Webbplatsinformation: avser kundkoden, lösenordet, kundnamnet, aktiveringskoderna och andra detaljer relaterade till

Kunden som tillåter Kunden att ha tillgång till Webbplatsen.

1,26. Webbplats: betyder ett konto som gör det möjligt för kunden att få åtkomst till och använda tjänsterna via plattformen.

1,27. Termin: betyder den tidsperiod som avtalet ska vara giltigt, verkställbart och i kraft enligt bestämmelserna i artikel 21.

1,28. Användare: fysisk(a) person(er) auktoriserad av kunden för användning av tjänsterna.

1,29. Användare: betyder ett eller flera dokument som utsetts av Salto som sådana, oavsett om de är i elektronisk form eller

inte, vilka inkluderar användardokumentation för Hårdvaran och Tjänsterna.

1.30. Kupong(er): En kod på tolv (12) alfanumeriska tecken som måste köpas av kunden. Koden måste införas av Kunden i

Webbappen, eller av någon Installatör med åtkomsträttigheter beviljade av Kunden, för att aktivera, använda och ha tillgång till

Tjänsterna. En kupong har ett (1) års giltighet.
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1,31. Webb-app: betyder webbapplikationen tillgänglig på följande URL: https://app.saltoks.com, även känd som "Salto KS

Web App".

2. TILLÄMPLIGHET OCH ÄNDRINGAR

2.1. Innan kunden accepterar dessa allmänna villkor måste kunden ha köpt hårdvaran från en Saltos partner. Sådant

förhållande mellan Kunden och Saltos Partner regleras under Partnerns Dokumentation. Kunden accepterar att Tjänsterna ska

tillhandahållas av Salto till Kunden i enlighet med bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor. 

2.2. Dessa allmänna villkor gäller för Saltos tillhandahållande av Tjänsterna till Kunden via Plattformen, såväl som på Kundens

åtkomst och användning av Tjänsterna genom Plattformen.

För att undvika tvivel reglerar dessa allmänna villkor inte de villkor som gäller för försäljningen av hårdvaran och / eller några

kuponger av Saltos partner till kunden (inklusive bland annat garantier och ansvar avseende försäljning och användning av

Maskinvara och försäljning av alla kuponger). Eventuella fordringar relaterade till försäljning och användning av

Maskinvara och försäljning av en kupong ska adresseras till Saltos partner från vilken kunden köpte hårdvaran och kupongen.

2.3. Dessa allmänna villkor, tillsammans med E-post, utgör hela avtalet angående Saltos tillhandahållande av tjänsterna och

kundens användning och åtkomst av tjänsterna via plattformen, och ersätter alla tidigare avtal mellan parterna (eller mellan

kunden) och Clay) eller några allmänna villkor som tidigare tillämpats av Salto eller Clay i förhållande till de frågor som

hänvisas till där.

I händelse av inkonsekvens mellan de olika handlingarna som ingår i avtalet ska följande ordning gälla:

E-post.

De allmänna villkoren.

2.4. Alla villkor, villkor eller bestämmelser som strider mot, modifierar, kompletterar eller avviker från dessa Allmänna Villkor

eller från E-post ska endast gälla om parterna har kommit överens skriftligen.

2.5. Tillämpligheten av kundens eventuella försäljningsvillkor eller andra villkor är uttryckligen utesluten.

2.6. I alla fall där Avtalet sägs upp oavsett orsak, ska de Allmänna Villkoren fortsätta att styra relationerna mellan Parterna i

den mån det är nödvändigt för att lösa det.

Salto förbehåller sig rätten att när som helst föreslå ändringar eller ersättning av dessa allmänna villkor. För dessa ändamål

kommer Salto att informera klienten på elektronisk väg (t.ex. via e-post, via webbappen eller mobilappen) om de föreslagna

ändringarna för att begära kundens godkännande. Kunden ska ha en period på tio (10) kalenderdagar från mottagandet av

den hänvisade anmälan för att acceptera sådana ändringar eller utbyten på det sätt som anges i Saltos meddelande. Om den

ovannämnda perioden har förflutit utan Kundens godkännande på det sätt som anges i Saltos meddelande, ska ändringarna

eller utbytena anses avvisade av Kunden och därför inte tillämpliga. I sådana fall ska tjänster fortsätta att tillhandahållas

under dessa allmänna villkor tills giltigheten för den relevanta kupongen förflutit.

BILDANDE AV AVTAL

3.1. Som avses i artikel 2.1, innan kunden godkänner dessa allmänna villkor, bör kunden tidigare ha kontaktat Saltos partner

för att köpa hårdvaran.

Spara för den kostnadsfria provperioden erkänner kunden att för att ha tillgång till och använda tjänsterna måste kunden
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tidigare ha köpt hårdvaran och en kupong från Saltos partner och sådan hårdvara måste ha installerats av installatören.

Tjänsterna kan inte tillhandahållas i samband med eller i samband med någon annan maskinvara än hårdvaran.

Eventuella villkor som anges i partnerdokumentationen som slutligen ingås mellan Saltos partner och kunden är endast

bindande och verkställbara gentemot Salto om sådana eller några specifika villkor uttryckligen ingår i bekräftelsemeddelandet

eller i dessa allmänna villkor och så länge eftersom avtalet formaliseras enligt villkoren i artikel 3.2 nedan.

Om vissa villkor i partnerdokumentationen som kunden anser är väsentliga (och som strider mot, modifierar, kompletterar eller

avviker från bestämmelserna i de allmänna villkoren) inte ingår i Salto i bekräftelsemeddelandet, ska kunden ha en period på

tio (10) kalenderdagar sedan mottagandet av bekräftelsemeddelandet för att underrätta Salto om sitt beslut att säga upp

avtalet eller om sitt beslut att avbryta formaliseringsprocessen för avtalet, i förekommande fall. I sådana fall ska klienten

returnera hårdvaran till partnern och den senare återbetalar priset på hårdvaran och avgifterna för den relevanta kupongen

som slutligen betalas av kunden till Saltos partner. Kunden ska under inga omständigheter ha rätt att begära eller begära

skadestånd till Salto för någon konflikt, modifiering, tillägg eller avvikelse mellan partnerdokumentationen och avtalet, om

kunden beslutar att säga upp avtalet eller avbryta formaliseringsprocessen för Avtal om dessa skäl.

Salto har rätt att vägra en begäran om tjänster och därmed besluta att inte formalisera avtalet med kunden. I sådana fall ska

kunden returnera hårdvaran till partnern och partnern ska återbetala priset på hårdvaran samt avgifterna för den relevanta

kupongen som slutligen betalas av kunden till Saltos partner. För att undvika tvivel ska Kunden under inga omständigheter ha

rätt att kräva eller begära skadestånd till Salto om den senare vägrar en begäran om tjänster i enlighet med denna punkt.

3.2. Avtalet ska anses formaliserat och verkställs endast när:

kunden har köpt hårdvaran från en Saltos partner;

Hårdvaran har installerats och registrerats av Installatören på Plattformen;

kunden har accepterat dessa allmänna villkor genom att klicka på rutan "JAG ACCEPTERAR" eller någon motsvarande ruta;

och,

registreringen som anges i artikel 4 nedan har slutförts framgångsrikt.

3.3. Kunden samtycker till och accepterar att inte ta emot den avtalsinformation som regleras i artiklarna 27 (punkterna 1 och

3) och 28 i lagen 34/2004 av den 11 juli om informationssamhällets tjänster och elektronisk handel, artikel 10 i direktiv

2000/31/ Europaparlamentets och rådets EG av den 8 juni 2000 om vissa rättsliga aspekter av informationssamhällets

tjänster, särskilt elektronisk handel, på den inre marknaden och annan tillämplig förordning.

4. KUNDENS REGISTRERING OCH WEBBPLATSINFORMATION

4.1. För att få tillgång till plattformen och använda tjänsterna måste kunden fortsätta med registreringen genom att fylla i

registreringsformuläret online som finns tillgängligt i en länk som skickas till kunden via E-post, direkt efter att installatören

initierat webbplatsinställningen- upp, men innan installationsprogrammet släpper webbplatsen.

4.2. Efter att ha fyllt i registreringsformuläret online har kunden tillgång till webbplatsen. Kunden skulle dock inte se någon

maskinvara förrän installationsprogrammet släpper webbplatsen.

4.3. Det är kundens ansvar att begära information om webbplatsen. Utom i fall av bedrägeri ("dolo") avvisar Salto allt ansvar

för eventuella skador eller förluster, direkta eller indirekta skador, som kan ha orsakats kunden på grund av att han inte har
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mottagit E-post eller inte mottagit E-post i tid.

4.4. Kunden ska handtag webbplatsdetaljerna noggrant, konfidentiellt och på egen risk. Bland annat ska klienten göra rimliga

ansträngningar, inklusive rimliga säkerhetsåtgärder relaterade till webbplatsinformationen, för att säkerställa att ingen

obehörig person får tillgång till Tjänsterna med hjälp av webbplatsinformationen och klientens webbplats.

Kunden tar det fulla ansvaret för alla åtgärder som vidtas vid användning av webbplatsens detaljer (enligt artikel 17 nedan).

4.5. Kunden ansvarar för att meddela Salto direkt både per telefon och skriftligt via e-post vid (misstänkt) förlust, stöld eller

missbruk av webbplatsuppgifter från tredje part.

4.6. Salto har rätt att ändra de tilldelade webbplatsuppgifterna. Salto ska meddela Kunden detta skriftligen via e-post.

5. GRATIS PROVPERIOD

5.1. När registreringen i enlighet med artikel 4 har slutförts, kommer kunden, endast en gång per kund, att få en kostnadsfri

provperiod som är begränsad till en period på högst sju (7) kalenderdagar sedan webbplatsens lansering ("Gratis provperiod"

period”), och som skulle tillåta kunden att utvärdera tjänsterna. Under den kostnadsfria provperioden ska bestämmelserna i

denna artikel tillämpas och ersätta alla andra motstridiga villkor i dessa allmänna villkor.

5.2. Tjänsterna ska göras tillgängliga för kunden under den kostnadsfria provperioden utan kostnad.

5.3. Tillhandahållandet av tjänsterna på en kostnadsfri provperiod under den kostnadsfria provperioden kräver att kunden

tidigare har köpt hårdvaran och att sådan hårdvara har installerats vederbörligen av installatören.

5.4. Efter att den kostnadsfria provperioden har löpt ut ska kunden inte ha tillgång till tjänsterna, såvida den inte aktiverar en

värdekupong (genom att införa värdekupongnumret i relevant avsnitt i webbappen) som tidigare köpts till installatören. 

Om klienten inte aktiverar en kupong, även om den kanske inte tillhandahålls med tjänsterna, ska klienten fortsätta att ha

åtkomst till webbplatsen i offline-läge. I sådana fall är Salto inte ansvarigt över huvud taget för direkta eller indirekta skador

som kan uppstå på grund av off-line-användning av webbplatsens klient, webbplatsinformation, maskinvaran och plattformen

och andra åtgärder som utförs av kunden och Användare.

6. TJÄNSTER

6.1. Under Avtalsperioden och så länge som Kunden uppfyller alla tillämpliga skyldigheter och följer

dessa allmänna villkor, ger Salto härmed till kunden en personlig, begränsad, icke-exklusiv och icke-överförbar rättighet

och licens för att använda tjänsterna via plattformen.

6.2. Licensen som beviljats av Salto till kunden enligt artikel 6.1 är föremål för följande förbud:

(i) Kunden får inte licensiera, underlicensiera, sälja, sälja, överföra, överlåta, distribuera eller på annat sätt kommersiellt utnyttja

kupongerna och / eller rätten att få tillgång till och använda tjänsterna, såvida inte Saltos uttryckliga och tidigare samtycke.

(ii) Kunden får inte tillåta någon obehörig att komma åt eller använda tjänsterna.

(iii) Kunden ska inte göra några ändringar i plattformen.

(iv) Kunden får inte modifiera, dekompilera reverse engineer eller kopiera plattformen, tjänsterna eller någon av dess

komponenter.

(v) Kunden ska inte använda tjänsterna och plattformen (a) på något sätt som är olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt, (b) i

samband med eller för att utföra något olagligt, olagligt, bedrägligt eller skadligt syfte eller aktivitet, (c) för alla syften som
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kränker tredje parts rättigheter.

(vi) Kunden får inte använda tjänsterna eller plattformen på något sätt som orsakar eller kan orsaka skada på tjänsterna eller

plattformen eller försämrad tillgängligheten eller tillgängligheten för tjänsterna. Bland annat ska klienten inte använda

tjänsterna och plattformen för att initiera eller sprida en skadlig programvara.

(vii) Kunden ska inte använda tjänsterna (a) om det är en konkurrent till Salto, Clay eller något annat företag i Saltos koncern

eller (b) för att övervaka tillgänglighet, säkerhet, prestanda, funktionalitet eller för någon annan benchmarking eller

konkurrensändamål, utan Saltos uttryckliga skriftliga godkännande.

6.3. För att undvika tvivel har Kunden ingen rätt att få åtkomst till mjukvarukoden (inklusive objektkod, mellankod och källkod)

för Plattformen, varken under eller efter Avtalets löptid.

7. SUPPORTTJÄNSTER

7.1. Tjänster som ska tillhandahållas kunden av Salto enligt detta avtal inkluderar inte support, som kan tillhandahållas av

installatören, om den senare kommer överens om det med kunden.

7.2. För undvikande av tvivel ska alla anspråk relaterade till tillhandahållandet av support som överenskommits mellan kunden

och installatören riktas till installatören, och Salto ska inte hållas ansvarigt för någon direkt eller indirekt skada som härrör från

tillhandahållandet av sådana support .

8. MOBILAPP OCH KS CONNECT-TJÄNSTER

8.1. Parterna erkänner och samtycker till att användningen av mobilappen, parternas respektive rättigheter och skyldigheter i

förhållande till mobilappen och eventuella skyldigheter för endera parten som uppstår till följd av användningen av

mobilappen, kan vara föremål för separata villkor skiljer sig från dessa allmänna villkor. Dessutom kan Kunden köpa ytterligare

tjänster från Saltos Partner, benämnda "KS Connect Services", och som kan tillhandahållas av en annan leverantör än Salto.

Vissa funktioner för dessa tilläggstjänster kan vara tillgängliga via Salto KS Mobile App, utöver de tjänster som finns

tillgängliga på tredje parts plattformar.

 

8.2. Parterna erkänner och samtycker till att rendering, åtkomst och användning av KS Connect Services är undantagna från

dessa Allmänna Villkor. KS Connect Services ska omfattas av separata villkor som ska accepteras av Kunden.

9. ARVODEN TILL SALTOS PARTNER

9.1. Avgifterna betalas till Saltos Partner vid köp av varje Voucher från Saltos Partner. Avgifterna ska fritt förhandlas fram av

Saltos Partner och Kunden.

9.2. De avgifter som kunden ska betala för varje värdekupong för åtkomst och användning av tjänsterna är de som anges i

partnerdokumentationen.

9.3. Senast fyra (4) kalenderveckor före utgången av varje Voucher ska Salto meddela Kunden på elektronisk väg (såsom via

e-post, eller via webbappen eller mobilappen) Verifikationens utgångsdatum. För att fortsätta ha tillgång till och använda

tjänsterna efter utgången av den relevanta kupongen, ska kunden köpa en ny voucher från Saltos partner för de avgifter som

de båda kommer överens om. När kunden har köpt och betalat, bör kunden aktivera den nya kupongen i webbappen för att få

tillgång till och använda tjänsterna under en ny årsperiod.
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10. BETALNING

10.1. Eftersom Kupongerna köps av Kunden från den relevanta Saltos Partner, ska Avgifterna betalas av Kunden till Saltos

Partner.

10.2. Fakturor ska utfärdas av den relevanta Salto-partnern till kunden för motsvarande avgifter för kupongen, i förskott till den

period som den avser, och klienten ska betala till Saltos partner motsvarande fakturor innan aktiveringen av den relevanta

kupongen i Webb-app.

10.3. Om Kunden inte har betalat de avgifter som är skyldiga Saltos Partner i tid och därför är i försummelse, har Salto rätt att

säga upp Avtalet med omedelbar verkan och att omedelbart avbryta Tjänsterna och neka tillgång till Tjänsterna. Kunden är i

så fall ansvarig för alla direkta och indirekta skador som Salto lider, innefattande bland annat utebliven vinst och kostnader i

samband med rättsliga och utomrättsliga åtgärder.

11. SERVICE OCH UNDERHÅLL OCH ANDRA RESTRIKTIONER FÖR ANVÄNDNING

11.1. När Salto anser att (i) allmänna underhållstjänster av plattformen och/eller av tjänsterna behöver utföras, vilket kan

planeras i förväg, och (ii) sådana tjänster sannolikt kommer att påverka tillgängligheten av tjänsterna eller sannolikt för att ha

en väsentlig negativ inverkan på tjänsterna, ska Salto försöka ge kunden förhandsmeddelande om de planerade

underhållstjänsterna.

Utan att det påverkar ovanstående har Salto rätt att när som helst omedelbart blockera, avbryta eller begränsa användningen

av (delar av) Tjänsterna och / eller tillgången till (en del av) plattformen och / eller vidta andra åtgärder om detta är nödvändigt

enligt Saltos uppfattning, för underhållssyfte eller för att uppfylla lagstadgade krav, utan att kunden har rätt att kräva

ersättning för skada eller förlust (varken direkt eller indirekt skada). I vilket fall som helst ska Salto använda

kommersiellt rimliga ansträngningar för att minimera sådana störningar av tjänsterna.

Salto ska om möjligt informera kunden i förväg så snart som möjligt om sådana åtgärder. Om sådan förhandsanmälan inte är

möjlig med hänsyn till omständigheterna, ska Salto vid avstängningen förse kunden med ett skriftligt meddelande som anger

anledningen till upphävandet.

11.2. Kunden är skyldig att tillhandahålla allt samarbete som Salto kräver för service och underhåll, inklusive att stoppa

Kundens användning av Tjänsterna, om Salto anser att detta är nödvändigt.

12. TILLGÄNGLIGHET OCH AVSTÄNGNING AV TJÄNSTERNA

12.1. Salto ska göra rimliga ansträngningar för att upprätthålla Tjänsternas tillgänglighet för Kunden, men Salto garanterar

inte 100 % tillgänglighet.

12.2. Salto garanterar att tjänsterna ska vara tillgängliga för kunden 90 % av giltighetstiden för den aktuella kupongen, med

undantag för:

Den tid under vilken Salto utför underhållstjänster i enlighet med bestämmelserna i artikel 11.

Driftstopp orsakad av omständigheter utanför Saltos kontroll, inklusive utan begränsning, eventuella force majeure-

händelser (enligt artikel 19).

Varje avbrott i tjänsterna som orsakas av någon handling eller underlåtenhet från klienten eller tredje part, inklusive skadlig

programvara.
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Varje avbrott i Tjänsterna på grund av ändringar eller ändringar som gjorts av Hårdvaran av Kunden eller av tredje part, på

grund av skada på Hårdvaran eller på grund av Kundens överträdelse av skyldigheten att underhålla Hårdvaran i ett adekvat

skick. fungerar.

Avstängning av tjänsterna i fall som är tillåtna enligt bestämmelserna i dessa allmänna villkor.

12.3. Om Tjänsten inte är tillgänglig ska Kunden underrätta Salto skriftligen när Tjänsten inte är tillgänglig så att Salto kan

bekräfta och fastställa orsaken till avsaknaden. Salto kommer att göra sitt bästa för att åtgärda fel och begränsningar på

Tjänsterna så snart som möjligt.

12.4. I händelse av att Salto misslyckas med att upprätthålla 90 % tillgänglighet av tjänsterna under giltighetsperioden för

varje aktiverad kupong, utan att någon av omständigheterna som anges i artiklarna 12.2 ovan och 12.5 nedan inträffar,

förutom i fall av Saltos bedrägeri (dolo), Kunden kan kräva direkta skadestånd med förbehåll för de begränsningar som anges

i klausul Artikel 18. Denna artikel anger hela och exklusiva omfattningen av Saltos ansvar gentemot Kunden med avseende på

tillgängligheten av Tjänsterna, uttryckligen utesluter all annan gottgörelse för eventuella Direkta eller indirekta skador oavsett

Kundens rätt att säga upp Avtalet på dessa grunder. Kunden erkänner och samtycker till att ovannämnda överenskomna

skadeersättningar är adekvata och den enda kompensationen för eventuell förlust eller skada (direkt eller indirekt skada) som

orsakats av kunden på grund av att Tjänsterna inte är tillgängliga.

Dessutom godkänner och accepterar kunden att inte adressera något anspråk i samband med bristen på tillgänglighet av

tjänsterna till Salto-partnern eller någon annan tredje part som är relaterad till Salto eller till en sådan Salto-partner, och avstår

från någon rättighet som den kan ha under någon jurisdiktion i detta gäller.

Kunden ska begära en sådan ersättning till Salto inom en period av tio (10) kalenderdagar efter utgången av årets

giltighetsperiod för den aktuella kupongen, med meddelande om datum och början och sluttid för varje otillgänglighet. Salto

ska inom en period på trettio (30) kalenderdagar antingen neka begäran (förklara skälen till varför sådan otillgänglighet är

undantagen därifrån) eller betala den överenskomna ersättningen till kunden.

12.5. Utan att det påverkar andra avstängningshändelser som förutses i andra artiklar i dessa allmänna villkor, kan Salto

stänga av tjänsterna och neka åtkomst till Plattformen, utan att kunden har rätt till någon som helst gottgörelse eller

ersättning, om:

Salto anser det nödvändigt att förhindra eller avsluta en användning av Tjänsterna som är förbjuden enligt dessa Allmänna

Villkor och i synnerhet bland annat enligt artikel 6 ovan.

Efter meddelande till Kunden, om Kunden begår ett väsentligt brott mot detta Avtal. 

Kunden betalar inte de avgifter som är skyldiga Saltos partner i tid i enlighet med artikel 10.3.

Avstängning av tjänsterna ska inte påverka de rättigheter eller skulder som uppstår före eller under avstängningen.

13. SEKRETESS

13.1. Parterna förbinder sig att inte avslöja den konfidentiella informationen för tredje part utan föregående skriftligt

medgivande från den andra parten. Icke desto mindre godkänner parterna härmed uttryckligen att konfidentiell information

kan delas med Saltos gruppmedlemmar, Saltos partner, Clay och/eller installatören.

13.2. Denna tystnadsplikt ska ålägga parterna och dess företrädare. Enligt denna artikel avser termen representant varje

anställd, direktör, agent, konsult, rådgivare eller någon annan person som är närstående till dem.
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13.3. I syfte att undvika att den konfidentiella informationen avslöjas, förbinder sig varje part att vidta alla arrangemang och

åtgärder som den anser lämpliga för att bevara den konfidentiella informationen, särskilt alla åtgärder som är nödvändiga för

dess anställda som har tillgång till den konfidentiella informationen. .

13.4. Om någon av parterna eller dess representanter bryter mot sekretessskyldigheterna häri, ska den överträdande parten

hålla den andra parten skadeslös för alla skador eller förluster, direkta och/eller indirekta skador som den andra parten lidit

som en följd av ovannämnda brott.

13.5. Om en part uppmanas av en rättslig eller administrativ myndighet att tillhandahålla den konfidentiella informationen, ska

den omedelbart informera den andra parten.

13.6. Denna konfidentiella skyldighet ska förbli i kraft på obestämd tid, medan den konfidentiella informationen bevarar sin

konfidentiella och hemliga karaktär.

13.7. För undvikande av tvivel ska alla tidigare sekretessavtal eller sekretessavtal som kan ha parterna undertecknats, eller

som kan ha undertecknats med Salto Partner, förbli i kraft och giltiga, inte påverkas av denna bestämmelse, och fortfarande

tillämplig för den information som avslöjas därunder.

14. DATASÄKERHET

14.1. Salto kommer att göra sitt bästa och anta standard marknadssäkerhetsåtgärder för att säkerställa att den information

som är tillgänglig på Plattformen (inklusive kundens data och personuppgifter, bland annat) hålls hemlig, inte avslöjas för och

inte nås av någon obehörig tredje part.

14.2. Salto kommer att göra sitt bästa för att på lämpligt sätt säkra Tjänsterna och undvika otillbörlig åtkomst till dem av

obehöriga tredje parter, men Salto erbjuder ingen garanti eller ansvar för sådan säkerhet. Därför, förutom i fall av bedrägeri

(dolo), ska Salto inte hållas ansvarig för någon förlust eller skada (direkt eller indirekt skada) som klienten eller någon tredje

part lidit till följd av obehörig åtkomst till tjänsterna av obehöriga tredje parter, trots av säkerhetsåtgärderna

antogs av Salto. Salto svarar inte, förutom vid bedrägeri (dolo), av skada eller förlust (direkt eller indirekt skada)

anslutning till avslöjande av all tillgänglig data på plattformen.

14.3. Om Kunden misstänker eller upptäcker att tredje part har fått otillbörlig åtkomst till Tjänsterna, till exempel genom att

missbruka Webbplatsuppgifterna, ska Kunden meddela detta till Salto så snart som möjligt både per telefon och skriftligt via

e-post.

14.4. Salto har rätt att vidta åtgärder för att förhindra bedrägliga aktiviteter med användar- och åtkomsträttigheter

tillhandahållna av Salto och att begränsa eventuell skada eller förlorad inkomst så långt det är möjligt.

15. DATASKYDD

15.1. Parterna erkänner att Kundens användning av Tjänsterna genom Plattformen kommer att innebära att Salto behandlar

Personuppgifter för Kundens räkning. Kunden ska endast ge Salto tillgång till personuppgifter i den mån det är nödvändigt för

syftet med detta avtal och användningen av tjänsterna via plattformen.

Salto ska agera som databehandlare (eller i vissa fall underbehandlare) av alla Personuppgifter som kontrolleras (eller i vissa

fall behandlas) av Kunden och som Salto ges åtkomst till av Kunden vid användning av Tjänsterna. Salto ska endast agera på

uppdrag av kunden i samband med behandlingen av personuppgifter. För sådana ändamål träder parterna härmed in på
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följande Processoravtal som krävs av tillämplig lagstiftning, som kunden härmed accepterar och godkänner,

genom godkännande av dessa allmänna villkor.

Kunden åtar sig och garanterar för Salto att den till fullo ska följa gällande dataskyddsbestämmelser och att användningen

och / eller behandlingen av personuppgifterna inte ska ske på ett olagligt sätt utan nödvändigt godkännande och / eller att

användningen och / eller eller bearbetning eller redigering av personuppgifterna ska inte kränka några berörda part (ar) eller

tredje part. Kunden ansvarar för korrekt och korrekt överensstämmelse med tillämplig dataskyddslagstiftning och Kunden får

inte, genom någon handling eller underlåtenhet, orsaka Salto ansvar gentemot en tredje part enligt relevant

dataskyddslagstiftning som då och då är tillämplig.

15.2. Salto ska dessutom behandla de personuppgifter som är nödvändiga för att skapa konton på Plattformen, som

personuppgiftsansvarig, med förbehåll för följande Privacy Policy av Salto.

15.3. Kunden är ansvarig gentemot Salto för alla skador som uppstår på grund av felaktig användning eller felaktig

användning av Hårdvaran och/eller tjänsterna, inklusive webbplatsinformationen.

16. KUNDENS SKYLDIGHETER OCH ANVÄNDNING

16.1. Kunden ska följa alla skyldigheter, instruktioner, order och begränsningar som härrör från lagen och tillämpliga

bestämmelser och även från detta avtal, Processoravtal, Användare och andra villkor som gjorts kända för kunden på annat

sätt av Salto.

16.2. Kunden garanterar riktigheten och fullständigheten av Kundens data, information och acceptanser som Kunden lämnat

till Salto vid avtalets ingående.

16.3. Kunden ska själv och för egen räkning och i rätt tid ta hand om lämplig hårdvara och utrustning, IKT-infrastruktur,

anslutningar, strömförsörjning, internetabonnemang, mjukvara och andra nödvändigheter som krävs för att säkerställa att

Hårdvaran och/eller Tjänsterna fungerar korrekt.

16.4. Kunden ska när som helst i god tid förse Salto med all data eller information som Salto bedömer som användbar,

nödvändig eller önskvärd och alltid ge allt samarbete för att möjliggöra ett korrekt utförande av Avtalet från Saltos sida. Om

Kunden inte fullgör denna skyldighet har Salto rätt att avbryta Avtalet helt eller delvis och har även rätt att debitera Kunden för

de kostnader som uppstår.

16.5. Kunden ska inte göra eller tillåta någon otillåten, olaglig eller olämplig användning av Hårdvaran, Mobilappen,

Webbappen, Verifikationen och/eller Tjänsterna. Kunden ska hålla Salto oskadlig från tredje parts anspråk och från alla

förluster eller skador (direkta eller indirekta skador) som orsakas av obehörig, olaglig eller olämplig användning av Hårdvaran,

Verifikationen och/eller Tjänsterna.

16.6. Kunden ska aldrig ange, bearbeta, lagra eller sprida data i strid med relevanta lagar och förordningar, tredje parts

rättigheter och/eller Saltos rättigheter, inklusive dess immateriella och industriella rättigheter.

16.7. Kunden ska inte tillåta tredje part att använda en Voucher eller använda tjänsterna utan Saltos uttryckliga skriftliga

tillstånd.

16.8. Kunden kommer att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra att Saltos IKT-system och infrastruktur utsätts för någon

form av skadlig programvara, bland annat datavirus, hacking, spam, spionprogram och liknande skadliga filer, och kommer att

vidta lämpliga åtgärder för att förhindra överdriven systemöverbelastning, instabilitet och /eller bristfällig funktionalitet hos
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Saltos ICT-system och infrastruktur.

16.9. Kunden är i detta avseende uttryckligen förbjuden att sälja, hyra ut, leasa, överlåta, bevilja användning av eller på annat

sätt lämna ut Tjänsterna och/eller tillhörande dokumentation till tredje part, om inte Parterna uttryckligen skriftligen kommer

överens om annat.

16.10. Kunden ska avstå från att göra ändringar eller göra någon form av skada på tjänsterna och hårdvaran.

16.11. Om Salto misstänker att Kunden agerar i strid med en bestämmelse i denna artikel, dessa Allmänna Villkor och/eller

innehållet i Avtalet har Salto rätt att neka Kunden tillgång till Tjänsten/tjänsterna (tillfälligt) med omedelbar verkan, för att

säga upp Avtalet och/eller vidta andra åtgärder som Salto finner lämpligt, utan att Kunden kan kräva någon form av ersättning

i detta avseende, eller återbetalning av förskottsbetalningar.

16.12. Om inte parterna uttryckligen skriftligen kommer överens om annat, ska kunden själv tillhandahålla nödvändig el,

anslutningar, hårdvara, (installation av) mjukvara, säkerhetsåtgärder, inställningar och andra krav samt kringutrustning och

andra faciliteter för att möjliggöra användningen av hårdvaran och Tjänster och/eller för att kunna ansluta till Plattformen i

enlighet med produktspecifikationerna.

Dessutom erkänner kunden att för att säkerställa att tjänsterna fungerar korrekt, ska hårdvaran förvaras i perfekta

förhållanden och i adekvat reparationsläge. Kunden är ansvarig för att hålla Maskinvaran under goda förhållanden och

otillräckligt reparationstillstånd för att möjliggöra en oavbruten användning av Tjänsterna. Kunden ska vidta så många

åtgärder som kan vara nödvändiga för att avhjälpa defekter, funktionsstörningar eller andra skador på hårdvaran (både under

eller efter utgången av den relevanta garantiperioden för hårdvaran som beviljats av Saltos partner). Avtalet ska inte anses

brytas av Salto och därför är Salto inte ansvarigt på något sätt när Tjänsterna inte kan tillhandahållas på grund av att Kunden

bryter mot ovannämnda underhållsskyldigheter för Maskinvaran eller när Maskinvaran har skadats, ändrats , ändras eller

inaktiveras av någon anledning.

16.13. Vid eventuell konkurs eller skuldsanering av Kunden ska Salto omedelbart informeras om detta (via Kundens förvaltare

eller likvidator).

17. KUNDENS ANSVAR

17.1. Såvida inte kunden effektivt och uttryckligen bevisar något annat, ska kunden vara fullt ansvarig gentemot Salto, för alla

direkta eller indirekta skador, som härrör från förlust, kostnad, kostnad eller anspråk av något slag som den kan ha, direkt eller

indirekt, orsakat Salto. som en konsekvens av utförandet enligt detta avtal.

17.2. Kunden erkänner och accepterar särskilt att:

Salto är inte ansvarigt på något sätt, varken gentemot Kunden eller mot någon annan person, och

släpper och avsäger sig uttryckligen all rätt som det kan ha att väcka talan mot Salto för direkta eller indirekta skador som

härrör från förlust, skada, kostnad, ansvar eller anspråk av vilken karaktär som helst och hur som helst orsakat, och oavsett

om det beror på dödsfall eller skada på någon person eller förlust av eller skada på någon egendom eller på annat sätt,

orsakad som en konsekvens av eller på något sätt kopplat till:

Kundens brott mot detta avtal;

kundens användning av tjänsterna eller webbplatsinformationen (inklusive, utan begränsning, all auktoriserad och

obehörig användning av webbplatsinformation, all auktoriserad och obehörig åtkomst till webbplatsen och förlust eller
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stöld av webbplatsinformation);

falskheten eller felaktigheten i eventuella utfästelser och garantier som lämnas av kunden i avtalet, och kundens brott mot

lagar och regler som är tillämpliga på kunden och/eller någon skyldighet i samband med detta. Därför accepterar kunden

sitt fulla ansvar, utan någon som helst begränsning, för direkta eller indirekta skador som kan härröra från någon av de

omständigheter som identifierats enligt denna artikel 17.2, och åtar sig att hålla Salto skadeslös mot alla skador (direkta

eller indirekta) ) att SALTO kan ha lidit eller kan ha lidit på grund av händelser ovan listade under (a) till (d), båda

inkluderade.

17.3. Kunden förbinder sig att hålla Salto fullständigt ofarligt mot och från alla anklagelser, krav, fordringar, skulder, förluster,

skador, böter, böter eller kostnader av vilken slag som helst (inklusive rimliga advokatarvoden och indirekta och följdskador),

och antingen på grund av dödsfall eller skada på någon person eller förlust eller skada på någon egendom eller på annat sätt

från någon tredje part (inklusive, utan begränsning, någon enhet eller ett företag som tillhör kundens

Koncernen, deras aktieägare, anställda och styrelseledamöter) till följd av eller på något sätt kopplat till dess prestanda enligt

avtalet och användningen av tjänsterna.

17.4. För syftet med denna artikel 17 ska hänvisningarna till "Kunden" och "Salto" anses vara gjorda till Kunden, Salto och

deras dotterbolag, styrelseledamöter, aktieägare eller anställda från tid till annan.

18. SALTOS ANSVAR

18.1. Om inte annat överenskommits under specifika bestämmelser i detta avtal och förutom i fall av Saltos bedrägeri (dolo),

ska Saltos totala och exklusiva ansvar enligt detta avtal (inklusive bland annat artikel 12) vara följande:

Med förbehåll för bestämmelserna i artiklarna 18.2 och 18.3 nedan, är Salto ansvarigt gentemot klienten för direkta skador

som direkt orsakats kunden och som uteslutande härrör från genomförandet av detta avtal vid tillhandahållandet av

tjänsterna, upp till ett maximalt sammanlagt belopp som är lika med Avgifter som kunden betalade till partnern förra året.

Kunden måste tillhandahålla skriftlig bevisning för ett sådant belopp som betalats förra året genom att skicka SALTO det

relevanta skriftliga dokumentet som bevisar ett sådant belopp och som kan vara en del av partnerdokumentationen. Saltos,

eller dess koncern, ansvar för indirekta skador som kunden lidit är uttryckligen

uteslutna.

18.2. Saltos ansvar är helt och absolut uteslutet för direkta eller indirekta skador som orsakas till följd av, härrörande från eller

i samband med på något sätt:

Hårdvaran, Partnerdokumentationen och Partnerns eller Installatörens prestanda enligt något avtal som ingåtts med

Kunden;

olämplig, felaktig, oförsiktig eller olaglig användning av Tjänsterna av Kunden eller någon användning i strid med Kundens

skyldigheter enligt Avtalet eller tillämpliga regler från tid till annan;

felaktig eller ofullständig information på någon webbplats, i broschyrer eller andra former av skriftlig eller elektronisk

dokumentation som inte har utarbetats av Salto;

bristande efterlevnad av tjänsterna eller hårdvaran med kundens lokala tillämpliga bestämmelser;

användning av utrustning, programvara, gränssnitt, nätverk, IKT-system, infrastruktur eller telekommunikationslinjer från

tredje part;

användning av tjänsterna under den kostnadsfria provperioden;
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användning av tjänsterna av tredje part;

alla varianter av användning av webbplatsinformationen och de tjänster som kunden bestämmer sig för att utföra;

när användningen eller villkoren som påverkar driften av plattformen eller tjänsterna är ovanliga eller inte rimligen

förutsedda, till exempel när de påverkas av skadlig programvara;

underlåtenhet att följa Användare, och med användar- och andra instruktioner från Salto;

eventuellt partiellt eller totalt avbrott i tjänsterna för service, underhåll eller reparationsändamål eller som syftar till att

uppfylla lagstadgade krav av något slag;

eventuellt partiellt eller totalt avbrott i Tjänsterna på grund av någon prestation av Kunden eller tredje part (inklusive

eventuella ändringar eller ändringar som gjorts av Hårdvaran och ett brott mot skyldigheten att underhålla Hårdvaran i ett

tillfredsställande tillstånd);

förlust av eller skada på data och filer på grund av, under eller efter användning av tjänsterna;

omständigheter som inte kan hänföras till Salto, såsom åtgärder som ålagts av någon myndighet, ändringar i gällande

bestämmelser, förseningar eller andra brister som beror på tredje part som Salto är beroende av på något sätt.

18.3. Ingen rätt till skadestånd eller ersättning får aldrig uppstå om inte Kunden skriftligen rapporterar den direkta skada till

Salto inom en (1) månad efter att skada uppstod.

18.4. Kunden erkänner och accepterar uttryckligen Saltos ansvar och begränsningar som fastställts i enlighet med denna

artikel 18. Reglerna om ansvar som regleras häri utgör den enda och exklusiva gottgörelse som beviljas Kunden enligt Avtalet

förutom om annat uttryckligen överenskommits under specifika bestämmelser i detta Avtal (inklusive, bland annat artikel 12).

Kunden avsäger sig alla andra gottgörelser som den kan ha rätt till mot Salto.

18.5. För syftet med denna artikel 18 ska hänvisningarna till "Kunden" och "Salto" anses vara gjorda till Kunden, Salto och

deras dotterbolag, styrelseledamöter, aktieägare eller anställda från tid till annan.

18.6. Trots det föregående och för undvikande av tvivel ska Salto inte hållas ansvarigt och inte vara skyldigt att gottgöra eller

kompensera Kunden på grund av underlåtenhet att uppfylla skyldigheter som Saltos Partner ska uppfylla enligt

Partnerdokumentationen. Kunden erkänner och accepterar att krav på grund av Saltos Partners underlåtenhet att fullgöra

någon skyldighet enligt Partnerdokumentationen, ska väckas och krävas exklusivt mot Partnern.

19. FORCE MAJEURE

19.1. Salto är inte skyldigt att uppfylla några skyldigheter, om det är förhindrat att göra det på grund av force majeure. Force

majeure innebär bland annat: (i) force majeure som påverkar leverantörer av Salto eller som påverkar Clay, (ii) defekter i

varorna (inklusive men inte begränsat till defekter i datorer eller telekommunikation), fel i datacenter, trasiga kablar i

anslutningarna till eller inom datacenter, hacking, virus- och maskattacker, (iii) statliga åtgärder, (iv) elektriska defekter, (v) fel

på internet, datornätverk eller telekommunikationsanläggningar, (vi) krig, (vii) sit-ins, (viii) strejker, (ix) allmänna

transportproblem, (x) epidemier, (xi) pandemi, (xii) låsningar och (xiii) otillgänglighet för en eller flera anställda.

20. IMMATERIELLA OCH INDUSTRIELLA RÄTTIGHETER

20.1. Alla immateriella och industriella rättigheter till hårdvaran, all programvara, webbplatser, plattformen, databaser,

utrustning eller annat material som tillhandahålls kunden enligt avtalet, såsom analyser, dokumentation, rapporter eller
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erbjudanden, även de som kan härröra från renderingen av tjänsterna, innehas enbart av Salto, dess licensgivare eller dess

leverantörer. Kunden ska endast i den mån det är relevant erhålla de användarrättigheter som uttryckligen beviljas i dessa

allmänna villkor och lagen

och uteslutande under avtalets löptid. Användarrättigheter som Kunden har rätt till kan inte överföras till tredje part.

20.2. Kunden har inte tillåtelse att ta bort från eller ändra några indikationer som rör upphovsrätt, varumärken, handelsnamn

eller andra immateriella och industriella rättigheter i hårdvaran, plattformen, mjukvaran, webbplatserna, databaserna,

utrustningen eller materialet, inklusive indikationer som rör konfidentiell karaktär. av dessa.

20.3. Kunden har inte tillåtelse att reproducera, demontera, rekonstruera, göra någon dekompilera reverse engineering av

källkoden, eller på något annat sätt bearbeta, modifiera eller anpassa Plattformen, Tjänsterna eller Hårdvaran helt eller delvis

på något sätt.

20.4. Salto har rätt att ändra den tekniska uppsättningen av Plattformen och Tjänsterna när som helst efter eget gottfinnande

och utan att Kundens tillstånd är nödvändigt. Salto ska sträva efter att informera Kunden om några förändringar har en

skadlig effekt på Tjänsterna. Kunden har aldrig rätt att (tillåta andra att) ta bort eller kringgå sådana tekniska anläggningar.

21. AVTALETS LÖPTID, TJÄNSTER OCH UPPSÄGNING

21.1. Detta avtal träder i kraft det datum då alla villkor som anges i artikel 3.2 (från (i) till (iv)) är uppfyllda, och det ska

fortsätta att gälla efter den kostnadsfria provperioden under en period av ett år så länge som kunden har köpt och aktiverat en

kupong innan den kostnadsfria provperioden löper ut.

21.2. Innan den kostnadsfria provperioden löper ut eller senast fyra (4) kalenderveckor innan giltighetstiden för den gällande

kupongen löper ut, ska Salto meddela kunden på elektronisk väg (som via e-post eller via webbappen) eller mobilappen) det

förestående utgången av Terminsperioden.

21.3. Om kunden önskar förlänga löptiden och därför fortsätta att ha tillgång till och använda tjänsterna, måste kunden, när

den uppmärksammas av Salto i enlighet med artikel 21.2, köpa en kupong från Saltos partner för de avgifter som kunden och

Saltos partner är överens om .

Efter köp och betalning och före utgången av den aktuella perioden (motsvarande utgången av den kostnadsfria provperioden

eller giltigheten för den relevanta kupongen som gäller) bör klienten aktivera den köpta kupongen i plattformen för att

fortsätta ha tillgång till och att använda tjänsterna under en nyårsgiltighetsperiod, vilket ska motsvara förlängningen av

perioden. Detta förfarande ska tillämpas årligen före utgången av den relevanta kupongen som gäller, och därför

före periodens utgång.

Om kunden beslutar att inte förlänga terminen före utgången av den kostnadsfria provperioden eller innan den gällande

kupongen löper ut, ska kunden omedelbart efter utgången av den kostnadsfria provperioden eller giltigheten av kupongen

upphöra att ha tillgång till och ha rätt att använda tjänsterna och Salto upphör med tjänsterna. I sådana fall ska klienten inte

tillhandahållas tjänsterna, men den ska fortsätta ha åtkomst till webbplatsen i ett offline-läge. Under offline-läge är Salto inte

ansvarigt över huvud taget för direkta eller indirekta skador som kan härröra från off-line användning av sajten,

webbplatsinformation, hårdvaran och plattformen och andra åtgärder som utförs av klienten och användare .

22. AVTALETS UPPHÖRANDE

22.1. Utan att det påverkar övriga bestämmelser i Avtalet ska en Part endast ha rätt att i förtid säga upp Avtalet vid avtalsbrott,
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när den icke fullgörande Parten inte lyckas avhjälpa överträdelsen efter att ha mottagit ett korrekt skriftligt meddelande om

försummelse. ange så många detaljer som möjligt och ange en rimlig tid, som under inga omständigheter får överstiga en (1)

månad, inom vilken felet ska åtgärdas.

22.2. Vid uppsägning av Avtalet av någon orsak ska alla belopp som fakturerats av Salto före uppsägningen i samband med

arbete, produkter eller tjänster som redan utförts, utförts eller levererats av densamma i enlighet med Avtalet förbli fullt

förfallna och ska omedelbart betalas ut. vid uppsägning.

22.3. Salto ska aldrig vara skyldig att (i) återbetala, återbetala eller återbetala Avgifterna (som endast kan krävas till Saltos

Partner

av de skäl som regleras i partnerdokumentationen) eller avgifter som redan erhållits, eller (ii) betalar någon ersättning på

grund av uppsägning av någon av ovan nämnda skäl (utom vid uppsägning av avtalet på grund av ett allvarligt brott mot Salto

av väsentliga skyldigheter enligt avtalet).

22.4. Alla användar- och åtkomsträttigheter med avseende på Tjänsterna förfaller med omedelbar verkan vid uppsägning av

Avtalet oavsett orsak. Därför, vid uppsägning av Avtalet av någon orsak, ska Salto upphöra med Tjänsterna.

22.5. För att undvika tvivel ska uppsägningen av detta avtal inte på något sätt påverka giltigheten av Processoravtal som

Kunden kommit överens om med SALTO, vilket ska förbli helt tillämpligt och i kraft i enlighet med sina egna villkor som

fastställs däri.

23. ÖVERLÅTELSE ELLER TILLGÄNGLIGGÖRANDE AV RÄTTIGHETER OCH

SKYLDIGHETER

23.1. Salto har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet till tredje part utan att tillstånd från Kunden

behövs, förutsatt att Salto säkerställer att sådan tredje part faktiskt åtar sig att följa rättigheterna och skyldigheterna enligt

Avtalet. Kunden har inte rätt att överlåta eller tillgängliggöra några rättigheter och/eller skyldigheter enligt Avtalet och/eller

Avtalet till tredje part utan föregående och skriftligt medgivande från Salto.

23.2. Salto har rätt att helt eller delvis lägga ut tillhandahållandet av tjänsterna via Plattformen, eller delar därav, till vilket

företag som helst (inklusive i synnerhet Clay) utan att kundens tillstånd krävs.

24. SLUTBESTÄMMELSER

24.1. Om några bestämmelser i dessa Allmänna Villkor eller i någon annan dokumentation av Avtalet skulle visa sig vara

ogiltiga, så ska de återstående bestämmelserna i dessa Allmänna Villkor och Avtalet fortsätta att gälla oförminskad för

Parterna. I så fall kommer parterna att inleda samråd om innehållet i en ny bestämmelse som så nära som möjligt närmar sig

den ursprungliga bestämmelsen.

24.2. I händelse av oklarhet angående tolkningen av en eller flera bestämmelser i dessa Allmänna Villkor och Avtalet, ska

dessa tolkas i "andan" av dessa bestämmelser.

24.3. Om det uppstår en situation mellan Parterna som inte regleras av dessa Allmänna Villkor eller Avtalet, ska denna

situation bedömas i enlighet med andemeningen i dessa Allmänna Villkor och Avtalet.

24.4. Om Salto inte alltid skulle kräva strikt efterlevnad av dessa Allmänna Villkor, betyder det inte att dessa Allmänna Villkor

inte gäller eller att Salto förlorar eller avsäger sig rätten att kräva strikt efterlevnad av dessa Allmänna Villkor i andra fall på
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något sätt.

24.5. Kunden är skyldig att utan dröjsmål skriftligen underrätta Salto om avsedd adressändring per post, e-post eller fax. Salto

förutsätter att den senaste adress som Kunden angett är korrekt.

24.6. Spansk lag gäller exklusivt för relationer mellan Kunden och Salto. Eventuella tvister som uppstår mellan kunden och

Salto ska exklusivt handläggas av den behöriga domstolen i San Sebastian (Guipúzcoa-Spanien).

24.7. Det officiella språket i dessa allmänna villkor är engelska. I händelse av avvikelser mellan den engelska versionen och

någon annan version kan dessa allmänna villkor översättas till (för det exklusiva syftet att underlätta kundens förståelse), ska

innehållet i den engelska versionen ha företräde.

varning:

This is a downloadable version of the website content that we make available to you for informative purposes for an easier consultation and

filling. However, SALTO assumes no responsibility for any errors or typos that the downloadable version may contain.

As SALTO reserves the right to modify this content from time to time, please check on the Legal section of our website to find the latest version of

the legal documents and their updates.
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