
                                                  
BESTÄLLARENS EXEMPLAR - SPARAS! 

Allmänna villkor Cogmed Arbetsminnesträning 
Individuell träning  
 
 
 
Bakgrund och förutsättningar 
Cogmed Arbetsminnesträning med Cogmed JM, Cogmed RM eller 
Cogmed QM är träningsprogram (”träningsprogrammet”) om 25, 30 
eller 40 träningspass för träning av arbetsminne som utvecklas och 
ägs av Cogmed Systems AB, org.nr. 556609-7936. 

Försäljning och support av träningsprogrammet görs av Pearson 
Sweden AB (Pearson) org.nr. 556691-3660. 

Närmare instruktioner och användarinformation avseende 
träningsprogrammet tillhandahålls i coachhandboken och på 
träningswebben samt inom ramen för coachutbildning. Beställningen 
tillsammans med dessa Allmänna villkor Cogmed 
Arbetsminnesträning, benämns gemensamt ”avtalet”. 

 
Avtalstid 
Detta avtal träder i kraft från det Pearson har levererat tränings-id 
och gäller för en (1) person och tjugofem (25) träningstillfällen. 
Träning skall påbörjas senast tolv (12) månader efter fakturans 
förfallodatum och avslutas inom sex (6) månader efter träningsstart. 

Efter avslutad träning alternativt utebliven eller avbruten träning 
enligt ovan angivna tidsfrister skall avtalstiden anses ha löpt ut och 
rätten att använda träningsprogrammet därmed ha upphört.  

 
Licensrättigheter 
Pearson upplåter under avtalstiden till beställaren och användaren en 
icke exklusiv, icke överlåtbar nyttjanderätt till träningsprogrammet 
på de villkor som anges i detta avtal.  Med användare avses i detta 
avtal den person som skall använda träningsprogrammet (för det fall 
denne är omyndig, med dennes målsmans medgivande). 

Beställaren och användare har inte rätt att vidareöverlåta, hyra ut, 
låna ut, modifiera, kopiera eller dekompilera träningsprogrammet 
eller del därav utöver vad som är uttryckligen tillåtet enligt detta 
Avtal eller svensk tvingande lagstiftning. 

Cogmed Systems AB innehar och behåller utan inskränkning samtliga 
immatieriella rättigheter såsom men inte begränsat till upphovsrätt, 
och patenträttigheter till träningsprogrammet och allt relaterat 
material.  

 
Utrustningskrav 
Det åligger beställaren att anmoda användaren att på egen bekostnad 
tillhandahålla den datorutrustning och internetuppkoppling som 
krävs för att kunna använda träningsprogrammet. Rekommenderade 
systemkrav erhålls från Pearson. 

 
Avgifter 
Betalning av avgiften för den Individuella träningen avseende 
träningsprogrammet skall ske till Pearson enligt faktura med 
betalningsvillkor trettio (30) dagar.  

Erläggs inte betalning inom föreskriven tid äger Pearson rätten att 
omedelbart avbryta beställarens och användarens tillgång till 
träningsprogrammet.  

Ingen återbetalning av hel eller del av erlagd licensavgift sker, 
oberoende av om träning ägt rum eller inte. 

 
 
 

 

Användning, instruktioner och deltagande 
Pearson äger rätt att med omedelbar verkan avbryta beställarens och 
användarens tillgång till träningsprogrammet om det används på ett 
sätt som strider mot gällande rätt och detta avtal, coachutbildningen 
eller de anvisningar som Pearson i övrigt förmedlat. 

 
Ansvar för behandling av personuppgifter 
Denna licens är giltig enbart under förutsättning att beställaren 
ansvarar för att erforderliga medgivanden avseende behandling av 
personuppgifter enligt personuppgiftslagen föreligger, i enlighet med 
försäkran lämnad i beställningen. Sådana personuppgifter består av 
oidentifierad träningsdata avseende användaren, samt 
kontaktuppgifter avseende coach och beställare som lämnats i 
beställningen.  

 
Ansvar 
Träningsprogrammet är hjälpmedel för arbetsminnesträning som är 
resultatet av flera års forskning, och som har uppvisat goda resultat i 
kliniska studier. Pearson lämnar dock inte några garantier eller 
utfästelser rörande uppnående av visst resultat genom träning med 
träningsprogrammet, eller avseende träningsprogrammets lämplighet 
för särskilt ändamål.  Pearson tillåter inte någon annan att lämna 
vidare utfästelser eller garantier avseende träningsprogrammet än de 
Pearson lämnar.  

Pearson ansvarar inte för fel som kan uppkomma i beställarens eller 
användarens datorutrustning eller annan egendom vid användning av 
träningsprogrammet. Pearson ansvarar inte för personskador, varken 
direkta eller indirekta, som orsakas av att användaren använder 
träningsprogrammet i strid med eller utöver Pearsons anvisningar 
och/eller varningar, eller i övrigt i strid med detta avtal. Utöver 
Pearsons ansvar för avtalad teknisk funktionalitet skall beställaren ha 
fullständigt och exklusivt ansvar för alla aktiviteter rörande 
träningsprogrammet och fullt ansvar gentemot användarna. För den 
händelse Pearson ändå skulle tvingas utge ersättning till tredje man i 
anledning av träningsprogrammets användning, försäljning eller 
uthyrning skall beställaren på anfordran ersätta Pearson med belopp 
motsvarande det utgivna. 

 
Sekretess 
Pearson förbinder sig att inte, om inte laglig skyldighet att lämna 
upplysning föreligger, för utomstående avslöja information och 
kunskap som Pearson fått del av på grund av detta avtal. Pearson 
skall vidta erforderliga åtgärder, exempelvis genom sekretessavtal, för 
att förhindra att sådan information avslöjas för utomstående av 
Pearsons anställda eller uppdragstagare. Sekretessen består under 
avtalstiden samt därefter. 

 
Användarvillkor 
Beställaren förbinder sig att informera användaren om, samt 
ansvarar för användarens efterföljande av, samtliga villkor som finns 
angivna i detta avtal, samt i de instruktioner som lämnats från 
Pearson.  

 
Överlåtbarhet 
Pearson äger, utan beställarens eller användarens föregående 
godkännande, rätt att överlåta detta avtal.  

 
Tillämplig lag och domstol 
Tvist med anledning av detta avtal skall avgöras av svensk domstol 
och i enlighet med svensk rätt (dock undantaget svenska 
lagvalsbestämmelser). Om viss bestämmelse i detta avtal av domstol 
bedöms vara ogiltig skall övriga delar av avtalet äga fortsatt 
tillämpning. 


