Kontrakt for brug af

EasyBooking
Aftale om brug af EasyBooking
Hermed indgås aftale mellem på den ene side AutoIT A/S (CVR 34 57 62 89), og på den anden
side:
Forhandlernavn:

CVR. Nr.

Vejnavn:

Postnummer og by:

Produkt
EasyBooking - antal afdelinger

Pris kr. ekskl. moms

Bestil (X) eller antal

pr. stk. 3.499,-

_______

_______stk

Opgradering fra eksisterende ”SOL” - antal afdelinger pr. stk. 1.749,-

_______

_______stk

Hjælp til opsætning af tracking i Google Tagmanager (ja / nej)

999,-

Total

______________

__________

Underskrift og accept af aftalens betingelser (se side 2)
Dato:

Dato:

Navn på vegne af AutoIT:

Navn på vegne af kunden

Underskrift på vegne af AutoIT:

Underskrift på vegne af kunden

Øvrige oplysninger
Kontaktperson hos dem (kunden)

Ønskes Google Tagmanager Implementeret?

Angiv Google TagManager ID _______________________

Hvis der skal kunne bookes mere end 3 mnd. frem, angiv venligst antal

_______________________

Ønskes der at skjule mulighed for lejebil? ( ja / nej)

_______________________

Ønskes der at priser på services skjules ( ja / nej)

_______________________

Ønskes der at skjule visning af estimeret tid for services ( ja / nej)

_______________________

Angiv evt. temafarve som HEX-Værdi

_______________________
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Betingelser for brug af EasyBooking
Aftalens varighed
Denne aftale gælder, indtil Kunden eller Auto IT A/S opsiger aftalen.
Vederlag og betalingsbetingelser
Det månedlige vederlag er 299,- kr. ekskl. moms pr. afdeling.
Auto IT A/S forbeholder sig retten til at justere den løbende månedlige betaling. I disse tilfælde vil disse prisændringer blive meldt ud pr. mail.
Ændringer i valutakurser, afgifter, forsikring, nettoprisindekset, fragt og indkøbsomkostninger medfører ligeledes, at Auto IT A/S kan justere priserne, således at
Auto IT A/S stilles uændret.
Opsigelse
Kunden kan opsige sit abonnement ved at sende skriftlig bekræftelse til Auto IT A/S. Opsigelsen sker med virkning fra slutningen af løbende + 3 måneder.
Brugsbetingelser for EasyBooking
Kunden erhverver sig udelukkende en brugsret til Easy Booking. Denne brugsret frafalder ved opsigelse af aftale. Easy Booking fungerer via en centraliseret kodebase på tværs af alle Auto ITs kunder. Auto IT forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på, hvordan Easy Booking fungerer. Dette vil være med henblik på at
forbedre brugeroplevelsen for slutbrugen og maksimere værdien af Easy Booking.
Konfiguration af løsningen
Der tilbydes ikke skræddersyet konfiguration af den enkelte kundens Easy Booking installation. D.v.s. at den enkelte kundens løsning ikke kan konfigureres udover
de konfigurationsmuligheder, som AutoIT har bygget ind i løsningen. Easy Booking indeholder følgende muligheder for konfiguration.
Sprog
Antal måneder, der kan bookes frem i tiden
Aktiver / deaktiver lejebil
Aktiver / deaktiver visning af servicepriser
Aktiver / deaktiver visning af tid for services
Farve på skrifttype
Temafarve
Google Tagmanager
Opdateringer og driftsstabilitet
Auto IT A/S forbeholder sig retten til at opdatere og ændre på Easy Booking. Disse opdateringer kan både være fejlrettelser, men også tilpasning af løsningens
funktionalitet. Det tilstræbes at foretage disse opdateringer, så de ikke er til gene for Kunden. I enkelte tilfælde kan det kortvarigt være nødvendigt at lukke for
adgangen til Easy Booking.
Begrænset ansvar
Brug af Easy Booking og sker helt på eget ansvar, og Auto IT A/S kan ikke holdes ansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, der måtte opstå pga. fejl i løsningen eller manglende funktionalitet.
Auto IT A/S tilstræber højest mulig driftstabilitet for løsningen, men er ikke ansvarlig for problemer, der opstår pga. forhold, der er uden for Auto IT A/S’ kontrol.
Dette gælder fx. strømafbrydelser, problemer med internet forbindelser eller problemer med kommunikations- eller lagringshardware eller anden form for force
majeure
Rettigheder
Easy Booking og den dertilhørende kildekode tilhører Auto IT A/S.
Ændringer i betingelser
Auto IT A/S forbeholder sig ret til enhver tid at lave ændringer i nærværende betingelser.

Tvister
Eventuelle tvister skal afgøres efter dansk ret med Byretten i København som første instans.
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