Abonnementsaftale
ALLE GULE FELTER UDFYLDES AF KUNDEN – SKRIV LÆSBART

Aftalens parter

Kunde

Leverandør

Navn

Skolevisioner ApS

Adresse

Ry Væksthus
Ellemosen 3
8680 Ry

Mailadresse

info@klassetrivsel.dk /
info@udt.dk

Telefonnummer

71 99 0862 (salg)
71 99 0503 (support)

Abonnement
Tjeneste

Klassetrivsel

Uddannelsestrivsel

Sæt kryds

Type

Prøveperiode

Etårigt

Treårigt

Gruppeaftaletilkobling*

Sæt kryds
*gælder kun kommunale aftaler og vedrører kun tjenesten Klassetrivsel

Starttidspunkt for abonnementet**

Dag

Måned

År

Udfyld dato
**tidligst på dato for underskrift af både denne aftale og databehandleraftalen

Ændring af abonnementstype
Ændring af abonnementstype sker ved fremsendelse af mail til info@klassetrivsel.dk (vedrørende
Klassetrivsel) / info@udt.dk (vedrørende Uddannelsestrivsel) og fungerer som tillæg til denne aftale.

Leverance
Det valgte abonnement giver alle institutionens ansatte fri adgang til den valgte tjeneste i hele
aftaleperioden. Alle ansatte kan benytte tjenestens funktioner ubegrænset, herunder et ubegrænset antal
trivselsundersøgelser.

Løbetid
Prøveperiode***

Etårigt abonnement***

Treårigt abonnement***

Tilkobling til kommunal
gruppeaftale***

Udløber efter 8 uger,
1 år****
3 år****
Resterende periode af
hvis ikke andet er aftalt
aktuel gruppeaftale****
*** Vær opmærksom på Leverandørens forpligtelse til at slette Kundens data ifm. udløb/opsigelse.
**** Fornyelsesproces / opsigelse sker iht. abonnementsvilkårene.

Pris
Abonnementsprisen fremgår af prislisten på valgte tjenestes hjemmeside (hhv. www.klassetrivsel.dk/
www.uddannelsestrivsel.dk) og kan læses i intervallet, afhængigt af institutionens elevtal.
Det er institutionens elevtal på startdatoen for aktuel aftaleperiode, der er gældende i hele aftaleperioden.
Ved fornyelse af aftalen reguleres prisen for ny aftaleperiode iht. institutionens elevtal og aktuel pris på
tjenestens hjemmeside.
Ved ændring af etårigt/treårigt abonnement til tilkobling til kommunal gruppeaftale fratrækkes den betalte del
af det eksisterende abonnement for perioden fra tilkoblingstidspunktet.

Faktura
Abonnementet afregnes årligt og faktura fremsendes elektronisk og tidligst 14 dage før årsdagen for aftalen.
Ved tilkobling til kommunal gruppeaftale fremsendes særskilt faktura for perioden fra tilkoblingstidspunktet til
næste gruppeaftalebetaling, hvorefter institutionen indgår i den fælles årlige faktura iht. gruppeaftalen

Kundens forpligtelser
Denne aftale er betinget af, at kunden
• indgår databehandleraftale med Leverandøren
• anvender valgte tjeneste i overensstemmelse med gældende abonnementsvilkår
• oplyser Leverandøren om institutionens elevtal en gang hvert år.
• oplyser Leverandøren om væsentlige ændringer hos kunden (f.eks. Institutionsnavn,
sammenlægning og lukning af institution).

For aftalen gælder Leverandørens abonnementsvilkår, som de findes på valgte tjenestes hjemmeside
(hhv. www.klassetrivsel.dk/ www.uddannelsestrivsel.dk).

Underskrift

For Kunden

For Leverandøren

Navn

Lars du Jardin Nielsen

Rolle

Direktør

Dato og sted
Signatur

