Användaravtal SLOPTI
Slopti är en tjänst som tillhandahålls av Slopti AB, org.nr. 559155–6682

1. Kunduppgifter
Kunduppgifterna som avtalet gäller är ifyllt under fliken skapa användare och innehåller
användarens personuppgifter. Kunduppgifter som lagras är:
Användarnamn:
Kontaktperson:
E-mailadress:
Telefonnummer:

[Användarnamn]
[Namn]
[Email]
[Telefonnummer]

2. Bakgrund och villkor
Kunden ingår härmed ett användaravtal för inloggning för tjänsten Slopti. På webbplatsen kan licenser
för tjänsten Slopti förvärvas, som tillhandahåller optimal beräkning av fördelningen mellan lön och
utdelning i fåmansaktiebolag för att uppnå så hög nettoinkomst som möjligt för ägarna, individuellt och
tillsammans. Villkoren för detta användaravtal närmare i de vid var tid gällande licensvillkoren
(”Villkoren”). Nuvarande version av Villkoren (version 2018.1 användarvillkor) är bifogade. Om detta
avtal och Villkoren står i konflikt med varandra ska detta avtal ha företräde.
3. Typ av kund
Avgift:
Tillgång:
Löptid:
Villkor:
Persondata:

Det är ingen avgift kopplat till detta avtal.
Detta avtal träder omedelbart ikraft, och kunden får direkt tillgång till mina sidor, i
samband med att villkoren accepteras.
Tills att kunden säger upp inloggningsuppgifterna.
Uttryck skrivna med versaler i detta avtal men som inte definieras häri ska anses ha
samma betydelse som i Villkoren.
Genom ingående av detta avtal bekräftar kunden att den har tagit del av och accepterar
Sloptis persondatapolicy.

Användarvillkor SLOPTI
2018:1 FÅMANSBOLAG

1.
Bakgrund
Slopti AB org.nr 559155–6682 (”Slopti”) tillhandahåller
en webbaserad tjänst (”Tjänsten”) som genomför
optimal beräkning av fördelning mellan lön och
utdelning i fåmansaktiebolag för att uppnå så låg
beskattning som möjligt för fåmansbolagets ägare,
individuellt och tillsammans (”Beräkning”). Följande
villkor reglerar hur villkoren för en (”Användare”) på
sidan för Tjänsten.
2.

Möjligheter

En Användare har möjlighet att förvärva ett obegränsat
antal licenser för aktiebolag som kan använda
Tjänsten. Om ett bolag redan är registrerat skickas en
förfrågan till kontaktpersonen för bolaget som är
registrerat. När kontaktpersonen har godkänt din
förfrågan har du fri tillgång till Tjänsten. Om en ny
licens ska förvärvas måste Licensvillkoret accepteras
och tillgång ges när avgiften är betald.
3.
Support och felavhjälpande
Under avtalstiden kan Slopti komma att höra av sig om
Slopti ser att Tjänsten inte används. Felanmälan ska
göras via email till adressen support@Slopti.se eller
sådan annan adress som Slopti meddelar. Supporten
är bemannad för mottagande och hantering av ärenden
kl 10:00 till 16:00 helgfria vardagar.
En felanmälan ska innehålla en beskrivning av
Kundens IT-system på vilket Tjänsten används samt de
Fel som Kunden upplevt. Vidare ska Användaren
samarbeta med Slopti och tillhandahålla all skälig
assistans som är nödvändig för att Slopti ska kunna
diagnostisera, återskapa och bedöma Felet.
Slopti ska påbörja felsökning av anmälda Fel enligt
följande:
a) Om Felet gör att Användaren inte kan komma åt
bolag som Användaren ska ha tillgång till: så snart som
möjligt efter att felanmälan mottagits och senast två
arbetsdagar därefter.
4.

Datalagring, insamling av data och hantering
av personuppgifter
Slopti genomför automatisk backup av allt innehåll på
servern men rekommenderar även kunder att färdiga
Beräkningar kontinuerligt sparas ned till Kundens eget
IT-system.

Skyddet av Kundens persondata är väldigt viktigt för
Slopti. Tjänsten har utformats så att den alltid efterlever
allmänna dataskyddsförordningen (europaparlament
och rådets förordning (EU) 2016/679). Sloptis vid var
tid gällande persondatapolicy finns tillgänglig på Sloptis
hemsida och innehåller utförlig information om
Kundens rättigheter samt hur vi samlar in och
behandlar persondata. Vi uppmanar Kunden att läsa
persondatapolicyn i sin helhet och att använda den för
att fatta väl underbyggda beslut.
5.
Övrigt
Slopti har rätt att överlåta alla rättigheter och
skyldigheter enligt Avtalet och dessa villkor till ett bolag
i samma koncern.
Tvist med anledning av Tjänsten, Avtalet eller dessa
villkor ska slutligt avgöras genom skiljedom enligt
Regler för Förenklat Skiljeförfarande för Stockholms
Handelskammares Skiljedomsinstitut. Svensk lag ska
gälla och förfarandet ska ske i Stockholm och på
svenska. Parterna förbinder sig att hantera all
information kring ett sådant förfarande, inklusive
skiljedomen, som strikt konfidentiell.

