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Denna ändring (”Ändring”) ingås mellan parten/parterna som identifieras på formuläret för 

undertecknande och Microsoft, och är gällande från och med det datum som anges på formuläret för 

undertecknande. Alla definitioner som används men inte definieras, ska ha samma betydelse som i 

Enterprise-avtalet, Enterprise Subscription-avtalen, Registreringarna eller Microsoft Business and 

Services Avtal (”Avtalen”).  
 

A. Definitionen av Koncernbolag i punkt 1 i Microsoft Business and Services Avtal tas bort och 
ersätts av följande:  
Med ”Koncernbolag” avses (i) avseende Kunden, statliga Myndigheter, landsting och 
kommuner samt enheter med klar organisatorisk anknytning till förvaltningen, och (ii) 
avseende Microsoft, en juridisk person Microsoft styr, som styrs av eller som tillsammans 
med Microsoft styrs av annan juridisk person. Att ”styra” innebär ägande av mer än 50 % av 
röstgarantierna i en enhet eller att ha befogenhet att styra en enhets ledning och policyer.  

 
B. Följande skall läggas till i punkt 3 i Microsoft Business and Services Avtal: 

Gällande svensk lagstiftning. Svensk säkerhets- och sekretesslagstiftning skall ha företräde 
framför sekretessbestämmelserna i första respektive sista stycket i punkt 3 i avtalet. 
Bestämmelserna i första respektive sista stycket i punkt 3 i avtalet skall följaktligen inte gälla i 
den utsträckning de skulle strida mot svensk säkerhets- eller sekretesslagstiftning. 
 

C. Följande skall läggas till i punkt 8 i Microsoft Business and Services Avtal: 
Effekten av svensk lag. Den rätt till granskning som tillkommer Microsoft gäller inte i den 
utsträckning granskningen skulle strida mot svensk säkerhets- eller sekretesslagstiftning.  

 
D. Punkten “Övrigt” under underrubriken “Tvistlösning” i Microsoft Business and Services Avtal 

ändras härmed enligt följande:  
Svensk domstol är behörig att pröva tvist med anledning av detta avtal, med Stockholms 
tingsrätt som första instans. Detta val av jurisdiktion hindrar inte någon av parterna från att 
söka interimistiska åtgärder i lämplig jurisdiktion avseende brott mot immateriella rättigheter 
eller sekretesskyldigheter.  

 
E. Punkten “Övrigt” under underrubriken “Tillämplig lag” i Microsoft Business and Services Avtal 

ändras härmed enligt följande:  
Svensk lag – dock ej svenska lagvalsregler – är tillämpliga på detta avtal och dess 
underavtal. FN:s konvention från den 11 april 1980 angående avtal om internationell handel 
av varor och tillhörande instrument gäller inte för detta avtal.   

 
Oaktat vad som stadgas i avtalet, upphör denna ändring att gälla den 30 april, 2020. Parterna 
kommer i god anda före utgångsdatumet att samarbeta för att enas om framtida förmåner och 
rabatter. Även om Microsoft inte är skyldiga att bevilja likande förmåner i framtiden bekräftar 
Microsoft den långsiktiga strategin under Volymavtalet och uppskattar samarbetet för att 
tillhandahålla Microsofts Produkter och Tjänster för offentlig sektor i Sverige.  
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Med undantag för ändringar som gjorts i denna Ändring, är Registrering eller Avtal som identifierats 
ovan oförändrade och i full kraft och effekt. Om det föreligger konflikt mellan en bestämmelse i denna 
Ändring och en bestämmelse i Registrering eller Avtal som anges ovan, skall denna Ändring ha 
tolkningsföreträde. 
 

Denna ändring måste för att vara giltig bifogas ett formulär för 
undertecknande. 

 
 
 


