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Användarvillkor 
Axiell Arena - design och extra-tjänster 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 

 
 
 

Villkor 
 
Designanpassning (stilmallar) 

Portletar som inte har utvecklats eller anpassats av Leverantören, Liferay-portletar som inte 
finns med på listan över supporterade Liferay-portletar (på www.axiell.se under Support) ingår 
inte i underhållsavtalet. Det gör inte heller eventuell hjälp, till exempel i samband med 
uppgraderingar, med kundens egna anpassningar av stilmallar (inklusive anpassad design för 
framtida portletar) för Axiell Arena, oavsett vem som verkställt de efterfrågade 
anpassningarna – kunden själv, Leverantören eller annan leverantör. Kunden ersätter 
Leverantören för sådana tjänster enligt Leverantörens gällande prislista. 

 

Villkor javaskript och andra extra-tjänster 

I avgiften ingår en ej tidsbestämd icke exklusiv nyttjanderätt till lösningen. Men Axiell Sveriges 
ägande-/upphovsrätt påverkas inte på något sätt. Lösningen får således inte kopieras för 
annat än reserv- eller säkerhetsändamål och inte heller överlåtas till annan part utan Axiells 
uttryckliga skriftliga godkännande. 

I den händelse andra programprodukter, exempelvis uppdaterade versioner av Axiell Arena 
eller av olika webbläsare ändrar förutsättningarna för den aktuella lösningen offereras och 
bokas anpassningar eller tillrättalägganden av lösningen helt separat. Så hanteras också 
eventuella önskemål om hjälp från Axiell med anledning av lokala ändringar av lösningen. 
Eventuell begränsning eller avslutning av en tjänst från en tredjepartsleverantör ger ej rätt till 
reducering eller återbetalning av avgiften. 

 

xsl-kopplingar mot t ex Alex författarlexikon 

Implementering och utprovning av kopplingen i standardutförande – enligt de aktuella 
förutsättningarna för tillgång till tjänsten. Eventuella tekniska justeringar med anledning av 
nya versioner av Axiell Arena ingår. Men ansvaret för beställning av sådana justeringar 
åligger biblioteket. 

I den händelse leverantören av tjänsten i framtiden ändrar förutsättningarna för kopplingen 
offereras och bokas anpassningar för Axiell Arena helt separat. Så hanteras också alldeles 
särskilda önskemål om kopplingens utförande. Eventuell begränsning eller avslutning av en 
tjänst från en leverantör ger ej rätt till reducering eller återbetalning av avgiften. 

I avgiften ingår en ej tidsbestämd icke exklusiv nyttjanderätt till lösningen. Men Axiell Sveriges 
ägande-/upphovsrätt påverkas inte på något sätt. Lösningen får således inte kopieras för 
annat än reserv- eller säkerhetsändamål och inte heller överlåtas till annan part utan Axiells 
uttryckliga skriftliga godkännande. 

 


