
Välkommen att prova Visma Spcs internettjänster! 
Under prova på-perioden kan du arbeta i våra tjänster gratis innan du tar beslut om du vill 
köpa eller inte. Det är först när du själv aktivt beställer tjänsten som du kommer att debiteras. 
 
Begränsningar 
Tjänsten kan användas under en begränsad period. Du ser hur lång tid du har kvar av prova 
på-perioden när du jobbar i tjänsten.Viss funktionalitet kan också vara begränsad i tjänsten 
under att prova på-perioden. 
 
Visma Spcs produkter och tjänster vänder sig till företag och föreningar. Om du avser att 
använda tjänsterna i ett rent privat syfte ska du istället vända dig till en leverantör som har 
produkter och tjänster avsedda för konsumenter. 
 
Support 
Om du har frågor om tjänstens användning hittar du mycket information och tips på vår 
hemsida, www.vismaspcs.se/support. Om du hellre vill ringa så når du vår support under 
kontorstid på 0470-70 62 00. 
 
Förhållningsregler 
Du är ensam ansvarig för allt material och all data som läggs in/laddas upp via våra 
internettjänster av användare knutna till det konto som skapas när du aktiverar prova på-
versionen. Du får inte: 

• Skapa och sända ut falska fakturor under förespegling att de är äkta, så kallade 
bluffakturor. 

• Lägga upp material och data som strider mot gällande lagar och bestämmelser när 
det gäller personuppgiftslagen och/eller upphovsrättslagen. 

• Lägga upp material som strider mot god etik och moral eller på annat sätt kan 
uppfattas som stötande, obscent, diskriminerande, sexistiskt eller oanständigt.  

Om du bryter mot förhållningsreglerna eller övriga villkor för prova på-versioner, har Visma 
Spcs rätt att omedelbart stänga ditt användarkonto. 
 
Personuppgifter 
Dina personuppgifter kommer att behandlas av Visma Spcs AB med målet att din provperiod 
ska bli så bra som möjligt. Utöver stöd och användartips kan vi komma ge dig andra 
erbjudanden från Vismakoncernen och/eller våra samarbetspartners. Insamlade uppgifter kan 
även användas i syfte att analysera och förbättra användarupplevelsen av tjänsten, samt 
individanpassa budskap, annonser och meddelanden. Visma Spcs behandlar alltid 
personuppgifter i enlighet med personuppgiftslagen och i förekommande fall annan 
lagstiftning. Personuppgifterna sparas inte under längre tid än vad som är nödvändigt med 
hänsyn till ändamålen för behandlingen. 
 
Läs mer om hur Visma Spcs behandlar personuppgifter på vismaspcs.se/produkter/kopvillkor. 
 


