
   

 

PRISER/BESTÄLLNING - BV2  
Giltig till och med 2018-12-31 

 (samtliga priser exklusive moms). 

 

Köparen kan välja mellan två alternativa sätt att köpa BV2. Det första, alternativ I, innebär att köparen abonnerar 

på programmet årsvis och automatiskt får alla uppdateringar. Det andra, alternativ II, innebär att köparen köper en 

aktuell version av programmet. Med detta alternativ följer inga uppdateringar av programmet. En mera detaljerad 

beskrivning av de båda alternativen återfinns nedan. Användare som avser att uteslutande nyttja BV2 i 

undervisningssyfte (skolor, bildningsförbund och liknande) har möjlighet att teckna användarlicens till starkt 

rabatterade priser.  

 

För användare som avser att teckna avtal som avviker från nedanstående (t.ex. för flera lokalkontor), träffas avtal 

från fall till fall. Se kontaktuppgifter nedan.  

 
Alternativ 1: Abonnemang av BV2  
I alternativ 1 ingår användarmanual, fri support och nya versioner av BV2 i priset. Från och med att 

användarlicens tecknats äger licenstecknaren rätt att bruka BV2 under ett år. Vid slutet av varje användningsår har 

licenstagaren möjlighet att teckna sig för ytterligare ett år, enligt nedanstående specifikation.    

 

 

Användarlicens 

(kryssa för det 
alternativ som 
passar 
dig/företaget) 

   1-användarlicens 
          År 1: SEK 12 000:-     År 2 och därefter: SEK 7 000:- per år 

 5-användarlicens 
          År 1: SEK 17 000:-     År 2 och därefter: SEK 10 000:- per år 

 15-användarlicens 
          År 1: SEK 22 000:-     År 2 och därefter: SEK 14 000:- per år 
 
För användare som avser att teckna fler än 15 licenser, träffas avtal från fall till fall. 

Beställare  

Företag: 

Kontaktperson: 

Postadress: 

Besöksadress: 

Telefon: 

Fax: 

E-post: 
 
Underskrift: 
 

 

Varje användarlicens skall ha en kontaktperson som sköter kontakterna vid support. 

Med antal användare avses datorer från vilka BV2 samtidigt kan köras. Om 

exempelvis en 5-användarlicens tecknas har licenstagaren rätt att installera BV2 i en 

dator där det kan köras från fem andra datorer (sk serverfunktion) eller också kan 

BV2 installeras i separata datorer. Villkoret är dock att BV2 inte samtidigt är 

åtkomligt från fler än fem datorer. Det är dock inte tillåtet att installera BV2 på en 

central server som är åtkomlig från två eller flera lokalkontor, om inte särskilt avtal 

träffats därom..  
 

Beställningen skickas till: 

CIT Energy Management AB  
Sven hultins gata 9C, 412 88 Göteborg  
E-post: licence@bv2.se  

 
 

 
  



   

Alternativ 2: Köp av BV2  
I alternativ II ingår användarmanual för aktuell version av BV2, support under ett år samt rätten att 

bruka aktuell version av BV2 under obegränsad tid.  

 

Köparen kommer att hållas informerad om nya versioner av BV2, vilka kommer att kunna köpas till 

rabatterade priser, se nedan  Priset för ny köpversion av BV2 gäller för uppdatering från aktuell version 

till nyaste version, med samma antal användare.  Vid köp av senaste version av BV2 ingår ett års 

support. 

 
 

Användarlicens 

(kryssa för det 
alternativ som 
passar 
dig/företaget 

 1-användarlicens;  SEK 18 000:- 
 

    5-användarlicens;  SEK 24 500:- 
 

  15-användarlicens;  SEK 34 000:- 
 
För användare som avser att teckna fler än 15 licenser, träffas avtal från fall till fall. 

Beställare Företag: 

 

Kontaktperson: 

 

Postadress: 

 

Besöksadress: 

 

Telefon: 

 

Fax: 

 

E-post: 
 
 
Underskrift: 
 

 

Varje användarlicens skall ha en kontaktperson som sköter kontakterna vid support. 

Med antal användare avses datorer från vilka BV2 samtidigt kan köras. Om 

exempelvis en 5-användarlicens tecknas har licenstagaren rätt att installera BV2 i en 

dator där det kan köras från fem andra datorer (sk serverfunktion) eller också kan 

BV2 installeras i separata datorer. Villkoret är dock att BV2 inte samtidigt är 

åtkomligt från fler än fem datorer. Det är dock inte tillåtet att installera BV2 på en 

central server som är åtkomlig från två eller flera lokalkontor, om inte särskilt avtal 

träffats därom.. 
 

Beställningen skickas till: 

CIT Energy Management AB  
Sven hultins gata 9C, 412 88 Göteborg  
E-post: licence@bv2.se  
 


