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Orderformulär för Educational SimaPro paket 
Priserna gäller till och med den 31 december 2021 och är exklusive moms. Databaser, inklusive ecoinvent v3-databasen ingår.  
SimaPro levereras elektroniskt och registreringskoden kommer att skickas via e-post!  
Om du vill få fakturan per post, vänligen ange nedan:  

☐  Jag vill få fakturan på papper via post (istället för en PDF-fil via e-post). 
 

Kontaktuppgifter 
Företag  Avdelning  

Användarnamn  Telefon  

Adress  E-post  

Postnummer   Order nr.  

Stad  Moms nr.   

Land    

 

Steg 1: Välj typ av licens och antal  
Priserna nedan är inklusive econvent v.3 databas, men du kan välja att beställa utan till ett lägre pris. Kontakta oss för en offert.  
  Antal 

SimaPro Faculty, single user licens (delas mellan studenter och anställda) årlig licens € 3 650  

SimaPro Classroom, multi user (40 users, client-server) permanent licens € 6 555  

SimaPro PhD, single user licens, årlig licens € 2 550  

SimaPro PhD, single user licens, permanent licens € 4 635  

Välj startdatum för årliga licenser (dd-mm-yyyy)  

Totalt € 
 

Steg 2: Beställ ytterligare år av service och support 
Servicekontraktet är gratis det första året för alla nya licenser och förnyas automatiskt en månad innan slutdatum om inte annat 
anges. Servicekontrakt för 1 år kostar €1000 för PhD licenserna och €1750 för Classroom licenser. Om ni beställer flera år av 
servicekontrakt direkt kan ni få upp till 10% rabatt. Ett servicekontrakt ger er:  
 

• Uppdateringar av programvaran SimaPro, LCI-bibliotek, LCIA-metoder, manualer med mera  

• Teknisk support av PRé Consultants (skaparna av SimaPro). När det gäller tekniska problem med mjukvaran ingår 
obegränsad support av PRé Consultants, dessa frågor ställs genom Miljögiraff. 

• Stöd av oss på Miljögiraff gällande frågor om hur programmet fungerar och används. 

För permanenta SimaPro licenser Första året Beställ 2 år direkt Beställ 3 år direkt 

Servicekontrakt SimaPro PhD Gratis € 950  € 1 800  

Servicekontrakt SimaPro Classroom Gratis € 1 663  € 3 150  

Totalt  € € 
 

Extra supportservice 
10 timmars support € 1 000  

Heldags utbildning i användande av SimaPro  € 1 000  

Totalt € 
 

Steg 3: Specificera total kostnad 
Totalt för SimaPro licenser  € 

Totalt för extra år av servicekontrakt och service € 

Totalkostnad för denna order exklusive moms € 
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Steg 4: Licensavtal och signering 
Genom att acceptera detta formulär erkänner kunden att den har läst villkoren som finns på simapro.com/end-user-licence-agreements och 
att den helt förstår och accepterar dessa villkor. 
 
Kundens rätt att använda de databibliotek som erbjuds inom SimaPro är förutsatt att Kunden ingår följande slutanvändarlicensavtal EULA med 
respektive leverantör av databiblioteket: 
Licensavtal för slutanvändare (EULA) för ecoinvent-databaser och ecoinvent-databaser version v2 (från 01/05/2014) 
Licensavtal för slutanvändare Agri-Footprint via SimaPro (maj 2017) 
 
Tillämpliga villkor PRé Sustainability B.V. 
Villkoren SimaPro slutanvändarlicensavtal augusti 2020 gäller för användning av SimaPro skrivbordsversion, 
SimaPro SaaS villkor som utfärdats av PRé augusti 2020 gäller för användning av SimaPro SaaS-versionen. 
 
Tillämpningen av alla (allmänna) villkor för kunden avvisas uttryckligen. Avtalet ska regleras av lagarna i Nederländerna. Alla tvister som kan 
uppstå från avtalet ska uteslutande läggas fram för den behöriga domstolen i Utrecht, Nederländerna. Tillämpningen av Wien Sales Convention 
(CISG) avslås uttryckligen. 
 
Information om hur vi behandlar dina personuppgifter tillhandahålls i vår integritets- och cookie-uttalande på vår webbplats: 
https://simapro.com/disclaimer-and-privacy-statement/ 
 

☐  Jag ger tillstånd att skicka mig enstaka e-post med information om utbildning, specialerbjudanden etc. Din e-postadress kommer endast att 

användas av PRé Consultants och/eller Miljögiraff AB 
 
Namn:        
Position:  
 
Signatur:                                                          Datum: 
 

 

Scanna och mejla detta kontrakt till simapro@miljogiraff.se
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