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1.

INLEDNING

3.

NETS ROLL

1.1.

Villkoren i det här dokumentet gäller endast Nets
leverans av PayLinks tjänster till Säljföretaget. Dess
utom gäller de Generella villkoren.

3.1.

1.2.

Nets levererar endast PayLinks tjänster till Säljföreta
get om det omfattas av Avtalet som ett Betalningssätt.

Nets ska leverera Paylink-tjänsterna till Säljföretaget
och hantera betalningstransaktionerna som initieras
i Paylinks Gränssnitt för utcheckning enligt gällande
villkor för de valda Betalningssätten.

1.3.

Det här dokumentet ingår i Avtalet.

4.

PAYLINK

4.1.

Nets ska tillhandahålla åtkomst till Paylink-portalen
genom att skicka inloggningsuppgifter till Säljföreta
get. Säljföretaget behöver konfigurera Paylink-tjäns
ten och registrera enskilda användarkonton enligt
tillhandahållna anvisningar för aktivering av genere
ring och distribuering av betallänkar (Paylinks).

4.2.

Paylink-tjänsten har eventuellt inte stöd för alla
Betalningssätt. Säljföretaget kan kontakta Nets
för en lista över vilka Betalningssätt som stöds av
Paylink-tjänsten.

4.3.

Nets debiterar Säljföretaget för Paylink-tjänsten enligt
överenskomna priser. Ytterligare avgifter för varje
Betalningssätt debiteras enligt Avtalet.

Paylink
En orderunik http-länk som dirigerar Slutkunden till
Paylinks Gränssnitt för utcheckning för slutförandet av
köpet och betalning med det valda Betalningssättet.

5.

PERSONUPPGIFTER

5.1.

Ingen av Parterna hanterar Personuppgifter åt
den andra Parten i anslutning till Nets leverans av
Paylink-tjänsten till Säljföretaget.

Paylink-portalen
En online-portal som låter Säljföretaget skapa och
distribuera betallänkar (Paylinks) samt lägga upp och
administrera användare av PayLink-tjänsterna. Sepa
rata villkor gäller för Paylink-portalen och tillhörande
verktyg/tjänster.

5.2.

Information om Nets allmänna hantering av
 ersonuppgifter finns i de Generella villkoren.
P

1.4.

Om texten i Särskilda villkor och andra delar av Vill
koren är motstridiga så gäller prioriteringsordningen
som anges i avsnitt 1.1 i de Generella villkoren.

2.

DEFINITIONER

2.1.

De definierade termerna i Avtalet och de Generella
villkoren har samma betydelse i det här dokumentet,
såvida inte annat anges.

2.2.

Följande termer definieras i det här dokumentet:
Gränssnitt för utcheckning med Paylink
Gränssnittet för utcheckning förifylls med orderinfor
mation och tillgängliga betalningssätt som Slutkunden
kan välja och sedan slutföra betalningen med.

Paylink-tjänster
Leveransen av Paylink-portalen och Paylinks Gräns
snitt för utcheckning.
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