
  
 

SimaPro Business package 
Vuosittaisen käyttölisenssin tilauslomake 
Hinnasto on voimassa 31 joulukuuta 2021 asti. Hinnat eivät sisällä arvonlisäveroa ja tullimaksuja. Ecoinvent v3 tietokannan lisenssi 
sisältyy hintaan. Ohjelmisto toimitetaan teille sähköisesti. Tallentakaa huolellisesti rekisteröintikoodinne, joka toimitetaan teille 
 sähköpostitse. Mikäli haluatte laskunne postitse, laittakaa rasti alla olevaan ruutuun.  
 
☐  Haluan, että lähetätte minulle paperilaskun postitse pdf-tiedoston tai sähköpostin sijaan 
 

Yhteystietonne 
Yritys  Osasto  

Käyttäjänimi  Puhelin  

Osoite  Faksi  

Postinumero   Sähköposti  

Postipaikka  Tilausnumero  

Maa  ALV numero*   
 

1. Valitse lisenssityyppi ja käyttäjälukumäärä 
Alla olevat hinnat sisältävät ecoinvent v3 tietokannan lisenssin, mutta voit myös valita tuotteen ilman sitä. Pyydä meiltä tarjous. 
Business user Power User -pakkaus                   Määrä Expert User -pakkaus Määrä 
Pääkäyttäjä € 7 000  € 5 500  
Lisäkäyttäjät € 5 625  € 4 500  
Summa € € 

  

Valinnaiset lisäkäyttäjät toiminnoille Share ja Collect  
 Share Määrä Collect Määrä 

1 Business user -käyttäjä € 350  € 350  

2 - 5 Business user -lisäkäyttäjää (hinta per käyttäjä) € 300  € 300  

6 - 9 Business user (hinta per käyttäjä) € 250  € 250  

Summa € € 
 

Valinnaiset lisäpalvelut 
10 tunnin tukipaketti käyttäjälle € 1 100 

SimaPro koulutuspäivä (8 tuntia) € 1 000 

Summa € 
 

2. Tilauksen yhteenlaskettu hinta 
Summa SimaPro lisenssi (+ lisäpalvelut)  € 

Summa lisäpalvelusopimus € 

Tilauksen lopullinen summa (ilman ALV:ia) € 
 



  
 

3. Lisenssisopimuksen ehdot ja vahvistus 
 

Allekirjoittamalla tämän tilauslomakkeen sekä ymmärrän että hyväksyn säännöt ja ehdot, jotka koskevat SimaPro -tuotteiden 
loppukäyttäjää, ja jotka löytyvät täältä: simapro.com/end-user-licence-agreements. 
Allekirjoittaneen sopimusosapuolen oikeus käyttää SimaPron tarjoamia tietopankkeja on riippuvainen siitä, että EULA -
loppukäyttäjäsopimus kunkin tietopankin omistajan kanssa on sovittu alla olevien ehtojen mukaan. Hyväksyn SimaPro -tietopankkien 
käyttöehdot: 
- ecoinvent tietopankit: End User Licence Agreement (EULA) for ecoinvent Database and ecoinvent Datasets Version v2 (as of 01/05/2014) 
- Agri-footprint tietopankit: End User Licence Agreement Agri-Footprint via SimaPro (May 2017) 
Voimassa olevat säännöt ja ehdot koskien yritystä PRé Sustainability B.V. 
SimaPro End User License Agreement August 2020 ehdot koskevat SimaPro DeskTop -versiota. 
SimaPro SaaS Terms and Conditions Issued by PRé August 2020 koskevat SimaPro SaaS -versiota. 
Yleiset kuluttajia koskevat käyttöehdot eivät koske SimaPron ohjelmistoja. Tätä sopimusta tulkitaan Alankomaiden lakien mukaisesti. 
Sopimukseen liittyvät kiistat käsitellään yksinomaan Utrechtin toimivaltaisessa tuomioistuimessa. Vienna Sales Convention (CISG) ei koske 
tätä sopimusta. 

Tietoa siitä, miten käsittelemme henkiltietoja löydätte kotisivultamme kohdasta “Tietosuoja ja evästeilmoitus”: 
https://simapro.com/disclaimer-and-privacy-statement/. 

☐  Myönnän PRé -konsulteille tai Miljögiraff AB:lle luvan lähestyä minua sähköpostitse, ja informoida koulutuksista, tarjouksista, jne. 
 
Nimi:                               Allekirjoitus:                                                         
 
Titteli:                                                                                                                               Päivämäärä: 

 
 

Skannatkaa ja lähettäkää tämä lomake sähköpostitse: simapro@miljogiraff.se
 


