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1. INLEDNING
1.1. Villkoren i det här dokumentet gäller endast Nets 

leverans av Betalningssättet Swish till Säljföretaget. 
Dessutom gäller de Generella villkoren.

1.2. Nets levererar endast Betalningssättet Swish till 
Säljföretaget om det omfattas av Avtalet som ett 
Betalningssätt.

1.3. Det här dokumentet ingår i Avtalet.

1.4. Om texten i Särskilda villkor och andra delar av 
 Villkoren är motstridiga så gäller företrädesordningen 
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:

 Swish-bank
 En bank eller ett kreditmarknadsföretag som är en del 

av Swish Betalningsföretag och kan erbjuda Swish till 
Säljföretag.

3. NETS ROLL
3.1. Nets kommer med avseende på tillhandahållandet 

av Betalningssättet Swish att göra Swish tillgängligt 
som Betalningssätt i Gränssnittet för utcheckning och 
överföra relevant Transaktionsdata till Swish-banken.

3.2. Betalningstransaktionen hanteras och genomförs eller 
avvisas sedan av Swish-banken. Nets visar i Gränssnit-
tet för utcheckning om Swish betalningstransaktion 
har genomförts eller avvisats. Vidare hantering av 

transaktionen sköts av Swish-banken, inklusive avräk-
ning och avräkningsrapporter. 

3.3. För tydlighets skull betonas att Tjänsten som Nets 
 levererar rörande Betalningssättet Swish inte innefatt-
ar någon överföring av medel.

4. ALLMÄNNA KRAV
4.1. För att kunna utföra transaktioner med Betalningssät-

tet Swish ska Säljföretaget ingå ett avtal om mottag-
ande av Swish-betalningar med en Swish-bank.

4.2. Betalningssättet Swish ska tillhandahållas och godtas 
enligt Swish-bankens avtal och bestämme lser. 

4.3. Säljföretaget åtar sig att beakta och följa de Nets 
 Anvisningar för integrering, åtkomst till och använd-
ning av Betalningssättet Swish. 

5. SKYLDIGHETER
5.1. Nets har inga skyldigheter och inget ansvar för att 

betalningssätt eller tjänster som Swish-banken 
tillhandahåller fungerar eller är tillgängliga, inklusive 
gällande avräkningen av Swish-betalningar.

6. PERSONUPPGIFTER
6.1. Ingen av Parterna hanterar Personuppgifter åt den 

andra Parten i anslutning till Nets leverans av Betal-
ningssättet Swish till Säljföretaget.

6.2. Information om Nets allmänna hantering av Person-
uppgifter finns i de Generella villkoren.
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