Standardavtal avseende Paylevo ABs factoringtjänster
Parter
Detta avtal (”Avtalet”) har ingåtts mellan
Paylevo AB, org. nr 556906-0477 (”Paylevo”) med adress Mäster Samuelsgatan 42, 111 57 Stockholm
och
Behörig firmatecknare i enlighet med de uppgifter som lämnats vid registrering på Paylevos hemsida
(”Handlaren”)

Paylevo och Handlaren omnämns nedan enskilt som ”Part” eller tillsammans som ”Parterna”.
Beskrivning av tjänsten
Paylevo tillhandahåller en factoringtjänst (”Tjänsten”) vars relevanta information Handlaren tagit del av i samband med undertecknandet av
Avtalet. I korthet innebär Tjänsten en möjlighet för Handlaren att erbjuda sina konsumenter att betala köp av Handlarens varor och/eller
tjänster på faktura istället för direkt till Handlaren. För Handlaren innebär det att Handlaren ställer ut en faktura i samband med att
konsumenten genomför ett köp av Handlaren. Fakturan säljs därefter automatiskt till Paylevo som därmed blir betalningsmottagare av
fakturan. Paylevo ställer sedan ut fakturan till konsument, vanligen inom 24 timmar, och Handlaren får betalt i enlighet med detta Avtal.
Avtalstid
Avtalet börjar löpa på dagen då Handlaren klickar på knappen ”Jag skriver under” på Paylevos hemsida för registrering
(”Undertecknandedagen”) och löper tillsvidare. Avtalet kan sägas upp av endera Part från dag till annan. Om ingendera av Parterna sagt
upp Avtalet innan utgången av ett år, räknat från Undertecknandedagen, fortsätter Avtalet att löpa på oförändrade villkor med ett år i taget
(”Avtalstiden”).
Paylevos åtaganden
Paylevo skall utbilda, en av Handlaren vald person i Handlarens personal i hur Tjänsten används. Sådan utbildning skall ske då representant
för Paylevo presenterar Tjänsten, via telefon eller fysiskt möte.
Paylevo tillämpar sedvanliga faktureringsprinciper i enlighet med gällande lagstiftning gentemot Handlarens konsumenter. Samtliga
konsumenter får betalningsvillkor 14 dagar.
Paylevo tillhandahåller under hela Avtalstiden support för Handlarens personal måndag till fredag under normala kontorstider.
Paylevo tillhandahåller Handlaren marknadsföringsmaterial som Handlaren skall synliggöra enligt nedan.
Paylevo åtar sig att inom 10 bankdagar från ett inrapporterat köp överföra, till ett av Handlaren anvisat bankkonto, summan motsvarande
konsumentens köp, med avdrag för eventuella transaktionsavgifter, till Handlaren.
Paylevo åtar sig att 24 timmar efter genomfört förvärv av faktura från Handlaren ställa ut faktura gentemot konsumenten (”Fakturaintervall”).
Varje utställd faktura, inom Fakturaintervallet, innehåller en fakturaavgift motsvarande tjugonio (29) kronor. I det fall konsumenten ej betalar i
tid tillkommer en påminnelseavgift motsvarande sextio (60) kronor.
Handlarens åtaganden
Handlaren åtar sig att synliggöra Tjänsten vid kassan eller annan liknande plats samt att informera konsumenter om Tjänsten vid köp av
Handlarens produkter och/ eller tjänster.
Paylevos Allmänna villkor
Om inget annat är överenskommet Parterna emellan skall Paylevos ”Allmänna Villkor”, vilka finns på www.paylevo.com gälla vid
tillhandahållande av Tjänsten.
Fullständig reglering
Detta Avtal, tillsammans med Allmänna Villkor samt Bilaga 1, ersätter eventuella tidigare muntliga och skriftliga överenskommelser mellan
Parterna avseende Tjänsten och innehåller Parternas fullständiga reglering av relationerna dem emellan.
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Bilaga 1
Sammanställning av priser och villkor

Fasta kostnad(er) och prenumerationsavgift(er)
Service

Startkostnad(er)

Fast kostnad(er)

Prenumerationsavgift(er)

! Tjänsten

0 kr exkl. moms

0 kr exkl. moms

0 kr exkl. moms

Allmänna villkor för 10 dagars betalning till Handlaren
Konsument
Fakturabelopp

Efter kreditupplysning och max enligt Avtalet ovan

Betalningsvillkor

Konsumenten betalar faktura till Paylevo efter 14 dagar

Faktureringsavgift

29 kronor per utfärdad faktura

Fakturaintervall

Paylevo åtar sig att 24 timmar efter genomfört förvärv av faktura från Handlaren ställa ut faktura
gentemot konsumenten.

Kund
Betalningsmetod

Paylevo förvärvar faktura av Handlaren när Handlaren registrerat faktureringsuppgifter eller aktiverat
en order i Paylevos orderhanteringssystem (”Aktiveringsdagen”). Paylevo betalar Handlaren, efter
avdrag för eventuella transaktionsavgifter och/eller andra avgifter, inom 10 dagar från
Aktiveringsdagen. Betalning sker i svenska kronor.

Transaktionsavgift

2,5 % per transaktion tillkommer i transaktionsavgift.

Bindnings- och
uppsägningstid

Avtalet gäller tillsvidare och kan sägas upp av endera Part från dag till annan.
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