Abonnemangsvillkor
Verktyget TIBB erbjuds i abonnemangsform. Alla bostadsbolag, privata likväl som
allmännyttiga, är välkomna att abonnera. Västra Götalandsregionen förvaltar TIBB och är
den organisation som erbjuder abonnemanget. Kommunen/bolaget väljer mellan att
inventera själv eller att köpa inventeringstjänst.

Pris
Abonnemanget kostar 6790 kr plus moms per år. Priset justeras upp årligen enligt konsumentprisindex.
I priset ingår användning av TIBB med valfritt antal
användare inom det betalande företaget. Applikationen och databasen erbjuds som en molntjänst.
Abonnemanget löper och faktureras per kalenderår till dess att det sägs upp.

Abonnemangets innehåll
Kommuner och bostadsbolag som abonnerar på TIBB har tillgång till följande resurser:
Tillgång till webbaserad molntjänst där applikation och databas ingår
Handbok
Användarsupport via e-post
Tillgång till framtida uppgraderingar av TIBB.
Ovanstående resurser får abonnenten tillgång till via www.tibb.se. Varje abonnentspart har en inloggning till
TIBB. Inloggningsuppgifter skickas via e-post till beställaren. Abonnenten kan sedan själva administrera
användarkonton.

Abonnemangets avgränsningar
Vi vill särskilt uppmärksamma att följande inte ingår i abonnemangsavgiften:
Lärarledd utbildning i verktyget ingår inte i abonnemangsavgiften. Västra Götalandsregionen kan
dock erbjuda anpassade utbildningar till de abonnenter som önskar utbildning.
Integration av TIBB mot fastighetssystem ingår inte i abonnemanget.
I och med beställningen kommer uppgifter om beställaren att registreras i Västra Götalandsregionen
kundregister.

Immateriella rättigheter och ansvarsbegränsning
Västra Götalandsregionen äger alla rättigheter till molntjänsten TIBB, databasstruktur och alla de övriga
resurser som ingår i abonnemanget. Abonnemanget ger abonnenten rättighet att använda tjänsten och
övriga resurser under den tid som abonnemanget är aktivt. Abonnenten äger den data som abonnenter
sparar i databasen med hjälp av TIBB. Vid uppsägning av abonnemanget ansvarar abonnenten för att ta ut
rapporter på data för fortsatt arkivering.
Västra Götalandsregionen ansvarar inte och är ej heller skadeståndsskyldigt gentemot abonnenten eller
tredje person för skada som uppstått genom användning av programvaran TIBB eller andra resurser som
ingår i abonnemanget.

Uppsägning
Vid uppsägning av abonnemanget för TIBB har kunden till mars nästkommande år på sig från
uppsägningsdatumet (licensavgift betalas per kalenderår) att ta ut rapporter på de fastigheter och
lägenheter som inventerats. Därefter kommer databasen att raderas.

