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Cogmed Arbetsminnesträning beställning 
Skol- eller vårdgivarlicens samt tillvalslicens för skol och verksamhet 
 
Cogmed Arbetsminnesträning för skolor 

eller verksamheter avser träning för ett 

obegränsat antal elever inskrivna på skolan 
eller kunder på verksamheten under ett (1) 

år i samma gatuadress. 
 

Ytterlig information finns bifogad på skild 

bilaga och i Coachhandboken som hör till 
avtalet.               

Licenser och priser (exkl. moms 24 %) 

Skol- eller vårdgivarlicens: 1090 € 
Licens för liten skola (färre än 100 elever): 790 € 
Tillvalslicens: Träna-hemma (möjlighet att installera 
programmet till elevernas eller kundernas hemdatorer 
förutsätter en giltig skol- eller vårdgivarlicens): 370 € 
Tillvalslicens: Tilläggsprogram (förutsätter en giltig 
skol- eller vårdgivarlicens): 370 €

       BESTÄLLNINGS-/FAKTURERINGSUPPGIFTER                               Vänligen fyll i med tydlig handstil 
Organisation:  

Kundnummer i CognAid (frivillig): 

Kontaktperson för beställningen: 

Telefon:                                                                                    E-post:  

Faktureringsadress: 
 

Postnummer:                                                                             Ort:  

       LEVERANSUPPGIFTER   
Skola eller organisation där träningen genomförs: 
 

 
Gatuadress:                                                                               Kontaktperson:  

 
Postnummer:                                    Ort:                                   E-post: 

 
Tel.dagtid/mobil till kontaktperson:                                               Liten skola (färre än 100 elever)             

 
 
Huvudlicens beställs för:            RoboMemo                 Cogmed QM               Vi har skol- eller vårdgivarlicens                        

Beställning för tillvalslicenser: 

          Träna-hemma        Extra träningsprogram:  RoboMemo            Cogmed QM               Cogmed JM   

Undertecknad garanterar personligen att denne är behörig att företräda Beställaren och underteckna denna beställning.  Efter 
undertecknande och retur av beställningen till CognAid, skickas materialet till Beställaren. CognAid är inte bunden av beställningen 
eller Avtalet förrän materialet och fakturan har skickats från CognAid. 
 
Beställaren skall på särskild blankett, Bilaga 2 (Coachregistrering), uppge namn och kontaktuppgifter till den/de personer som skall 
vara coacher för arbetsminnesträningen. Beställaren ansvarar för att CognAid löpande erhåller kontaktuppgifter till samtliga 
Beställarens coacher. 

  

Beställaren ansvarar för vederbörlig användning av programmet på arbetsplatsen med att skaffa nödvändiga tillstånd för varje tränare 
samt svarar för behandling av eventuella personuppgifter under träningen. Beställaren svarar också för att de coacher som uppges i 
Coachregistreringen medgivit sitt tillstånd till detta och har förbundit sig i att vara coach. 

 
Avtalstiden för er Skollicens för Cogmed Arbetsminnesträning löper från fakturerings- och leverensdatumet, och varar 
ett (1) kalenderår framåt.  Avtalet förlängs automatiskt om det inte sägs upp av Beställaren eller 
Cogmed/Pearson/CognAid.  För att säga upp er licens av Cogmed Arbetsminnesträning ställer ni en skriftlig 
uppsägning till CognAid senast tre (3) månader innan avtalstiden löper ut.  Avtalstiden för era Tillval av Cogmed 
Arbetsminnesträning löper under samma tid som er Skol- eller Vårdgivarlicens, detta även om Tillvalen tecknas under redan ingånget avtal 
gällande Skol- eller Vårdgivarlicens. 

       BESTÄLLARE/BETALNINGSANSVARIG   

      Ort och datum 

      ____________________________________ 

      Underskrift och namnförtydligande 

      ____________________________________ 

Skicka beställningen till: 

CognAid 

Klockbron 2 LT (D) 67  

00520 Helsingfors 

Fax 010 296 1938, info@cognaid.fi 
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 Cogmed Arbetminnesträning     Bilaga 1 

 Allmänna villkor     Beställarens exemplar 
 Skol- eller vårdgivarlicens    Sparas 
 
Bakgrund och förutsättningar 
Cogmed Arbetsminnesträning (Cogmed RM; RoboMemo, Cogmed 
QM och Cogmed JM) är ett träningsprogram om 25 träningstillfällen 
för träning av arbetsminne (”Träningsprogrammet”) som har 
utvecklas av Cogmed Systems AB (556609-7936) och ägs av 
Pearson. CognAid (Y2251047-4) är ansvarig för Cogmeds 
arbetsminnesträningsprodukter i Finland. 
 
Närmare instruktioner och användarinformation avseende Cogmed 
RM (RoboMemo), Cogmed QM respektive Cogmed JM tillhandahålls i 
Cogmeds användarhandbok (”Coachhandboken”) samt inom ramen 
för Cogmed coachutbildning (”Coachutbildningen”), vilken 
tillhandahålls av CognAid. Beställningen tillsammans med dessa 
Allmänna villkor, End user licence agreement (”EULA”) och 
Coachhandboken benämns gemensamt ”Avtalet”. 
 
Avtalstid 
Detta Avtal träder i kraft från det datum Beställaren undertecknar 
Beställningen av Träningsprogrammet. CognAids påföljande accept 
sker genom översändare av erforderligt material som gäller under 
samma avtalstid som gällande huvudlicens. Huvudlicensen är giltig 
ett (1) kalenderår från det att fakturan utfärdas från CognAid, om 
inte annat framgår av Beställningen, med en ömsesidig 
uppsägningstid om senast tre (3) månader innan avtalet löper ut. 
Sägs Avtalet inte upp skriftligen inom uppsägningstiden förlängs det 
automatiskt med ett (1) kalenderår i taget.  
 
Licens 
Detta Avtal berättigar Beställaren att under avtalstiden tillhandahålla 
Cogmed Arbetsminnesträning till användare (”Användare”) (med 
Användare avses i detta Avtal, för det fall Användaren är omyndig, 
Användaren med dennes vårdnadshavares medgivande). Under 
avtalstiden är Beställaren berättigad att tillhandahålla 
Träningsprogrammet till ett obegränsat antal Användare som är 
inskrivna hos Beställaren och att licensvillkoren för programmet och 
leverantören följs. 
 
Licensrättigheter 
Cogmed  / Pearson upplåter under avtalstiden till Beställaren och 
respektive Användare en icke exklusiv, icke överlåtbar nyttjanderätt 
till Programvaran på de villkor som anges i detta Avtal. Med 
Användare anges i detta Avtal en person som ska använda 
programmet (för det fall Användaren är omyndig, Användaren med 
dennes vårdnadshavares medgivande). 
 
Beställaren och Användare har inte rätt att vidare överlåta, hyra ut, 
låna ut, modifiera, kopiera eller dekompilera Programvaran eller del 
därav utöver vad som är uttryckligen tillåtet enligt detta Avtal eller 
tvingande lagstiftning. 
 
Cogmed / Pearsson innehar och behåller utan inskränkning samtliga 
immateriella rättigheter såsom men inte begränsat till upphovsrätt, 
och patenträttigheter till Träningsprogrammet och allt relaterat 
material såsom men inte begränsat till coachhandbok, och 
Coachutbildning. CognAid är ensamberättigad att svara för 
programvaran och Cogmed coachutbildning i Finland. 
 
Beställaren eller Användaren äger inte avlägsna eller förstöra 
märkningar avseende upphovsrätt eller liknande märkningar på 
förpackningar eller emballage tillhörande Programvaran. Beställaren 
och Användaren åtar sig att efterleva alla tillämpliga nationella och 
internationella restriktioner avseende Träningsprogrammet. 
 
Utrustningskrav 
Det åligger Beställaren att på egen bekostnad tillhandahålla 
alternativt anmoda Användaren att på egen bekostnad tillhandahålla 
den datorutrustning och Internetuppkoppling som krävs för att 
kunna använda Programvaran. Rekommenderade systemkrav erhålls 
från CognAid. 
 
Avgifter 
Betalning av licensavgiften avseende Träningsprogrammet skall ske 
till CognAid enligt faktura med betalningsvillkor inom fjorton (14) 

dagar.  Erläggs inte betalning inom föreskriven tid äger CognAid 
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 
Cogmed / Pearson och CognAid äger rätt att med omedelbar verkan 
avbryta Beställarens och Användarens tillgång till 
Träningsprogrammet om Programvaran används på sätt som strider 
mot gällande rätt, detta Avtal, Coachutbildningen eller de 
anvisningar som Cogmed / Pearson eller CognAid 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 respektive  
Användaren, samt kontaktuppgifter avseende coach och Beställare 
som lämnats i beställningen och Coachanmälan. 
 
Ansvar 
Cogmed RM (RoboMemo), Cogmed QM och Cogmed JM är 
hjälpmedel för arbetsminnesträning som är resultatet av flera års 
forskning, och som har uppvisat goda resultat i kliniska studier. 
Cogmed / Pearson och CognAid lämnar dock inte några garantier 
eller utfästelser rörande uppnående av visst resultat genom träning 
med Cogmed Arbetsminnesträning, eller avseende 
Träningsprogrammets lämplighet för särskilt ändamål. Cogmed/ 
Pearson / CognAid tillåter inte någon annan att lämna vidare 
utfästelser eller garantier avseende Programvaran än de Cogmed / 
Pearson lämnar. 
 
Cogmed/Pearson/CognAid ansvarar inte för fel som kan uppkomma i 
Beställarens eller Användarens datorutrustning eller annan egendom 
vid användning av Programvaran. Cogmed/ CognAid ansvarar inte 
för personskador, varken direkta eller indirekta, som orsakas av att 
Användaren använder Träningsprogrammet i strid med eller utöver 
Cogmeds/CognAids anvisningar och/eller varningar, eller i övrigt i 
strid med detta Avtal. Utöver Cogmeds/CognAids 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 Cogmed/CognAid 
ändå skulle tvingas utge ersättning till tredje man i anledning av 
Träningsprogrammets användning, försäljning eller uthyrning skall 
Beställaren på anfordran ersätta Cogmed/CognAid med belopp 
motsvarande det utgivna. 
 
Sekretess 
Cogmed/CognAid förbinder sig att inte, om inte laglig skyldighet att 
lämna upplysning föreligger, för utomstående avslöja information 
och kunskap som Cogmed/Pearson/CognAid fått del av på grund av 
detta Avtal. Cogmed/Pearson/CognAid skall vidta erforderliga 
åtgärder, exempelvis genom sekretessavtal, för att förhindra att 
sådan information avslöjas för utomstående av 
Cogmeds/Pearsons/CognAids anställda eller uppdragstagare. 
Sekretessen består under avtalstiden samt därefter. 
 
Användarvillkor (EULA) 
Beställaren förbinder sig att informera Användarna om, samt 
ansvarar för Användarnas efterföljande av, samtliga användarvillkor 
som finns angivna i detta Avtal, samt i de instruktioner som lämnats 
från Cogmed / Pearson och CognAid. 
 
Överlåtbarhet 
CognAid äger, utan Beställarens eller Användares föregående 
godkännande, överlåta detta Avtal. 
 
Tillämplig lag och domstol 
Tvist med anledning av detta Avtal skall avgöras av den nationella 
domstolen. Om viss bestämmelse i detta Avtal av domstol bedöms 
vara ogiltig skall övriga delar av Avtalet äga fortsatt tillämpning.    
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  Bilaga 2 

Coachregistrering 

 

Den här blanketten fylls innehavaren av skol- eller vårdgivarlicens eller beställaren. 

  

Den eller de personer som skall coacha träningar inom skolan eller på arbetsplatsen behöver registrera sig som coach 

hos CognAid. Det är en förutsättning för att coachen ska få personliga inloggningsuppgifter till Träningswebben samt kan 

starta och följa träningar. Coachen har även tillgång till träningsmaterialet på Träningswebben.  

 

Observera att Coachregistrering inte är detsamma som att boka sig på Cogmed Coachutbildning. Läs gärna mer på vår 

hemsida www.cognaid.fi där du också kan göra din bokning till Coachutbildningen. Du kan anmäla dig till 

Coachutbildningen med att skicka e-post till info@cognaid.fi eller att ringa 010 3877890. 

 

 

 

Coachregistreringen avser:                        Vänligen fyll i samtliga uppgifter och texta tydligt 

Organisationen: 

 

Coach eller coacher inom organisationen 

Coachens namn                                                                 E-post                                       Telefonnummer/andra kontakt information 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Coachregistreringen skickas av:                                                                                   
 

_________________________________________ 

Avsändarens namn 

 

______________________________________________ 

Avsändarens telefonnummer eller e-post  

Skicka, skanna eller faxa 
coachregistreringen till: 

CognAid 

Klockbron 2 LT (D) 67  

00520 Helsingfors 

Fax 010 296 1938, info@cognaid.fi 

http://www.cognaid.fi/
mailto:info@cognaid.fi

