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1.

Inledning

4.

Allmänna Krav

1.1.

Villkoren i det här dokumentet gäller endast Nets leverans
av Trustly till Säljföretaget. Dessutom gäller de Generella
villkoren.

4.1.

En förutsättning och krav för Säljföretagets accept av Trustly
som Betalningsmetod är att Säljföretaget uppfyller Trustlys
regler och villkor.

1.2.

Nets levererar endast Trustly till Säljföretaget om det omfattas av Avtalet som ett Betalningssätt.

4.2.

1.3.

Det här dokumentet ingår i Avtalet.

Användning av Trustly förutsätter ett lägsta transaktions
belopp bestämt av Säljföretagets bank (normalt sett runt
0.01 EUR per transaktion).

1.4.

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

5.

Skyldigheter

2.

Definitioner

5.1.

Säljföretaget är medvetet om och bekräftar att:

2.1.

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

2.2.

a)

Trustly är beroende av full funktionalitet hos tredjepartssystem, primärt banker, och att Nets inte garanterar tjänstens funktionalitet vid händelse av avbrott, fel
eller ändringar inom sådana tredjepartssystem;

b)

transaktionshastigheten kan påverkas av väsentliga
toppar i transaktionsvolymer initierade under en kort
tidsperiod eller under planerat underhåll av Trustly;
och

c)

Nets inte har något ansvar om Säljföretaget lider
någon skada till följd av bristande funktion eller
tillgänglighet hos sådana tredjepartssystem eller vid
väsentliga toppar i transaktionsvolymer eller under
planerat underhåll.

Följande termer definieras i det här dokumentet:
Trustly
The account to account payment method operated by
Trustly Group AB as a Scheme.
Konto-till-konto betalningsmetoden som tillhandahålls av
Trustly Group AB som ett Betalningsföretag.

3.

Nets Roll

3.1.

Nets kommer med avseende på tillhandahållandet av
Trustly (i) att göra Trustly tillgängligt som Betalningssätt i
Gränssnittet för utcheckning och (ii) överföra och motta
Transaktionsdata till/från Trustlys Betalningsprocessor
och (iii) motta medel för Trustly Transaktionerna och (iv)
avräkna mottagna medel till Säljföretaget och (v) tillhandahålla avräkningsrapporter till Säljföretaget.

3.2.

Nets kan i enlighet med Avtalet göra avdrag för priser,
avgifter etc. från de mottagna medlen före avräkning görs
till Säljföretaget.
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5.2. Avtalet ingås mellan Nets och Säljföretaget. Säljföretaget kan inte rikta krav eller anspråk baserat på Avtalet
mot Trustly Group AB eller tredje part.

6.

Personuppgifter

6.1.

Ingen av Parterna hanterar personuppgifter åt den
andra Parten i anslutning till Nets leverans av Trustly till
Säljföretaget.

6.2.

Information om Nets allmänna hantering av person
uppgifter finns i de Generella villkoren.
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