AVTAL
Avtal vid köp av utbildningsmaterial YKB
Mellan MUEK AB (org.nr: 556829–9126) och köpare enligt P.1 Köpare*
har följande avtal träffats:
Kontakt- och fakturauppgifter
Leverantör:

MUEK AB

Timmervägen 73
921 46 Lycksele
Organisations nr: 556829–9126
www.muek.com

Kontaktperson 1:

Matthias Munter VD, projektledare MUEK:s nya YKB
e-post: mathias@muek.com
tele: 070-535 11 77

Kontaktperson 2:

Irene Lönnberg, platschef
e-post: irene@muek.com
tele: 070-535 35 86

Köpare*:
Företagsnamn**:
Adress**:
Extra adress:
Post nr**:
Ort**:
Organisations nr**:
Kontaktperson**:
E-post**:
Fakturaadress
(om annat än ovan):
Faktura postnr:
Faktura ort:
Ev. e-post adress faktura:
** Obligatoriskt

1. Pris:
Lärarmaterial: 6000kr per delkurs. I köpet ingår tillgång
till utbildningsmaterialet inkl. uppdateringar under
2022, så som bildspel, bilder, filmer, körscheman med
mera. Lärarmaterialet ligger i en molntjänst, som man
får inloggning till. Det gäller både gods- och
persontransporter.
Efter år 1, har man möjlighet att valfritt fortsätta
prenumerera på uppdateringar i lärarmaterialet:
500kr/delkurs och år.
Priser är exkl. mervärdesskatt.
2. Information:

Information ang. GDPR – se mer information på
www. muek.com

3. Köparens ansvar:
3.1

Immateriella rättigheter
MUEK har all ägande rätt till allt material som lämnas till
köparen. All upphovsrätt liksom eventuell patenträtt och
annan immateriell rätt hänförlig till materialet utgör
MUEK:s exklusiva egendom.
Köparen har inte rätt att utnyttja MUEK: exklusiva
egendom i annat syfte än att utbilda.
Eventuella undantag ska vara skriftligen godkända av
MUEK. Kunden ska gentemot alla i sin organisation göra
dessa uppmärksamma angående förbehåll om MUEK:s
äganderätt till alla MUEK:s immateriella rättigheter.

3.2

Avtalet avser en rättighet per företag/skola/
anordnare (en per organisationsnummer).

3.3

Om köparen inte följt punkt 3.1 har MUEK rätt till
ersättning med 40 000 kr av köparen.

3.4

Underskrift av köparen här nedan innebär att köparen
har läst igenom/accepterat och följer detta avtal i sin
helhet.

4. Underskrifter
Köparen skriver under, behåller ett exemplar och skickar in ett exemplar
till MUEK AB.
Leverantör
Datum: 2021-12-19
MUEK AB
Matthias Munter
Köpare
Datum**:
Företag/skola**:
Namnunderskrift**:
Namnförtydligande**:
Titel:
Skanna in avtal och mejla in till: info@muek.com. Går också skicka i brev
till MUEK AB, Timmervägen 73, 921 33 LYCKSELE.

