Under prova på-perioden kan du arbeta i vårt program utan att betala någon fast månadsavgift.
Det är först när du själv fortsätter att använda programmet, efter prova på perioden, som du
kommer att debiteras av den fasta månadsavgiften som samma kostnad som vårt abonnemang
Professional.

Programmet kan användas under en begränsad period. Viss funktionalitet kan också vara
begränsad under prova på-perioden.

Kostnader som kan tillkomma under en prova på period; är om en användare genomför ett
direktköp i programmet t.ex. fastighetsrapporter, kartor, köp av lagringsplats för geodata. Alla
eventuella köp beskriv tydligt (i SEK) innan ett genomförande av köp möjliggörs.
Alla köp kommer att faktureras till den adress du har tecknat vid prova på perioden.

Om du har frågor om programmets användning hittar du mycket information och tips på vår
hemsida, www.visma.se/optiway eller via den manual som bifogas när du mottager dina
inloggningsuppgifter. Skicka din fråga till vår support via e-post support.optiway@visma.com.

Du är ensam ansvarig för allt material och all data som läggs in/laddas upp i demo-versionen.
Lägga upp material och data som strider mot gällande lagar och bestämmelser när det gäller
personuppgiftslagen och/eller upphovsrättslagen.
Om du bryter mot förhållningsreglerna eller övriga villkor för demoversioner, har Visma OptiWay
rätt att omedelbart stänga av dig från vidare användning av programmet.

Dina personuppgifter kommer att behandlas av Visma OptiWay 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 programmet, samt individanpassa
budskap, annonser och meddelanden. Visma OptiWay 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 vi behandlar personuppgifter via https://www.visma.se

