
 

 
TEL SUPPORT (+46) 046-19 04 70  OPUS SYSTEMER AS 
TEL MARKNAD (+46) 0704-92 26 06  Beringsgatan 4, 211 18 Malmö 
MAIL info@opusdental.se  Org.nr 516303-7169 

Tilläggsavtal för E-tidboken 
 
 

Kundnummer:  _________________________________________________________ 
 
Organisationsnummer: _________________________________________________________ 

 
Företags/klinik namn: _________________________________________________________ 
 
Kontaktperson:  _________________________________________________________ 

 
Faktureringsadress: _________________________________________________________ 

 
Telefonnummer:  _________________________________________________________ 

 
E-postadress:  _________________________________________________________ 
 
Vi beställer härmed Opus Dental E-tidbok till:                 

Standard (En databas, oavsett antal kliniker och ekonomier) 

Enterprise (Flera databaser, oavsett antal kliniker och ekonomier) 

 
behandlare. Pris per behandlare och månad plus moms i förhållande till matrisen nedan.  
 

Prisnivå Antal behandlare Pris/månad/behandlare 

Nivå 1 1-6 200 kr 

Nivå 2 7-12 170 kr 

Nivå 3 13-20 150 kr 

Nivå 4 21+ 130 kr 

 
Vid teckning av avtal på tilläggstjänsten E-tidboken tillkommer en support- och underhållskostnad enligt gällande prislista ovan vilken indexregleras 

årligen. Avtalet gäller alla behandlare som nyttjar tjänsten. Vid utökning/minskning av antal behandlare skall detta skriftligen meddelas Opus Systemer AS 

omgående. Underhållskostnaden tillkommer från och med den 1:e i månaden efter leverans av produkt och kontonyckel.  

 

Avtalet ger rätt till support enligt det ordinarie kontraktet för programvaran Opus Dental. Den årliga underhållskostnaden sammanfaller med betalning av 

den ordinarie underhållskostnaden för programvaran Opus Dental. Om beställning sker under andra halvan av kalenderåret faktureras 

underhållsavgiften för resten av året vid leverans av produkt. Om kunden överträder bestämmelserna i detta avtal kan Opus Systemer AS säga upp avtalet 

med omedelbar verkan. Programvaran med användarvägledning måste då returneras.  

 

Önskar kunden avsluta tilläggstjänsten E-tidboken ska KUNDEN skriftligen säga upp avtalet. Underhållsavgiften regleras om uppsägning sker innan 1 juli. 

Leverantören har rätt att ändra priserna. Ändringarna aviseras i våra ordinarie prislistor, samt på vår hemsida. Alla priser är exklusive moms och 

administrationskostnader. 

 

Lösningen inkluderar ett API för publicering av e-tidbok till egenproducerade hemsidor, appar och tredje parts informationsportaler och nättjänster. 

KUNDEN är själv ansvarig för att ingå avtal med tredje part där API nyckeln skall nyttjas. Eventuell kostnad knuten till sådana avtal hos tredje part täcks ej 

av detta avtal. 
 

Ja, vi önskar att Opus lämnar ut API-nyckel till tredje part. Ev. koppling mot tredje part för bruk av API faktureras som 

konsultuppdrag enl. gällande prislista ofter godkännande av estimat.  

 

Jag har läst och accepterat avtalsvillkoren för tilläggstjänsten E-tidboken. 

 
Ort, datum    Ort, datum 
 
 
_______________________________________   __________________________________ 
Kundens underskrift   Christian Hagegård 
    Sälj och Marknadschef, Opus Systemer AS 
_______________________________________    
Namnförtydligande    
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