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1. Tillämpnin gsområd e

tjänsten, samt kostnaderna
förorsakas av dessa.

1.1 Tillämpni ng av levera nsvillkoren

3.3 Kundens skyldighet att medverka

Dessa levera nsvillkor tilläm pas på d e p rod ukter och
tjänster som av Verifon e Fin land Oy ell er bola g som
hör till samma koncern (se nare Ve rifon e) leve reras
till kunder. Villkore n tillämpa s på samtliga bolag som
hör till samma koncern som k unden och som Verifone
levere rar
produkter
och
tjänster
till.
Dessa
leveransvillkor tilläm pas såvida inge nting a nnat h ar
skriftligen övere nskommits mellan kund en oc h
Verifone.

Kunden måste inom en överenskommen tidtabel l
tillhandahåll a
Verifone
för handsuppgifterna
förknippade med leveransen av varje tjänst eller
produkt, dock minst två (2) veckor före tidpunkten för
installationen, samt meddela i god tid om eventuell a
ändringar i de till handahållna uppgifterna och andra
för utförandet av tjänsten nödvänd iga detaljer.
Uppgifterna ska lämnas in på det sätt som Verifone
uppger. Kunden ansvarar för uppgifterna s korrekthet
som hen ger till Verif one.

2. Upprättand e och överlåt el se av avtal
2.1 Upp rättan de av avtal
Partern a ing år ett skriftligt avtal om tjänsten. Avtalet
börj ar gäll a då b åda p arte rn a unde rteckna t det eller
då Verifon e go dkänne r kund ens beställnin g.
2.2 Avtal som upprättas av Verifone -återf örsälja re.
Om Verifone upptäcker att fel har gjorts då avtalet
upprättades, h ar Ve rifone rätt att korrigera dem.
Kunden me ddel as omedelb art om änd ring arn a. Om
ändringa rn a är till Ku nde ns nackdel, har K und en rätt
att häva avtalet.

för

åtgärder

som

3.4 Kundens fördröjning
Verifone har även rätt att debitera avgifter som härrör
till tjänsten också för den tid då tjänsten inte har
kunnat levereras pga. skäl som orsakats av kunden.
Om
tjänsten
levereras
efter
den
avtalade
leveranstidpunkten av skäl som beror på kunden, har
Verifone rätt att välja en läm plig leveranstidpunkt.

4. Leverans och användning av tjänsten
4.1 Leverans och ändringar i tjänsten

2.3 Överlåtelse av avtal
Ingen av pa rterna h ar rätt a tt överlåta avtalet till en
tredje pa rt utan skriftligt medgivan de av den andra
parte n. Från en p art som överför ett kontrakt till en
anna n elle r tredje part, ka n VeriFo ne d ebite ra en
bytesavgift enligt prislistan. Parterna h ar emel lerti d
rätt att utan d en an dra pa rtens medgivan de öve rlåt a
avtalet helt e ller delvis till en a nna n instans i nom
samma koncern samt en tredje part, till vilken
affärsverksamheten som avses i avtalet överlåt its.
Parten ska på förhand med d ela den an dra p a rten om
överlåtelse n. Vidare h ar V erifon e rätt att överl åta
sina fordri nga r base rad e på avtalet till en tredje p art.
Efter att man meddel at om överlåtelsen av
fordri nga rn a kan betalnin ga r göras till fullo endast till
mottagare n av överlåtelse n.
3. Levera ns av Tjänsten elle r Produkten
3.1 Leveranstidpu nkt
Verifone ä r skyldigt att levere ra tjänsten ell er
prod ukten inom den avtala de tiden eller, om inget
uttalat avtal har slutits om leveranstide n, inom en
rimlig tid frå n det att a vtalet upprätta ts eller
beställnin gen gj ord es.
3.2 Godkän nan de av levera n sen
Kunden ska gen ast efter leveransen kont rolle ra
tjänsten elle r produkten sam t till dem förknippa de , till
kunden levererade en hete r. Leveransen a nses vara
godkän d nä r kund en bet alar fakturan förkni ppa d med
leveranse n eller senaste två (2) veckor efter
leveranse n. Eventuella reklamatione r ska skickas in
skriftligen. Obero end e av reklamatione n anses
leveranse n vara godkän d, såvida tjänsten inte
inneh ålle r ett fel enli gt pun kt 6.1. Kunden ansvarar
för mottagnin gs kontroll en och för test andet av
enhete rn a och använ dnin gsmiljö n som inte ingå r i

Verifone levererar den avtalsenliga tjänsten på det
sätt som man anser vara bäst , samt använder vid
behov underl everantörer i pr oduktionen av tjänsten.
Leverantören
ansvarar
f ör
den
använda
underleverantörens prestation , såsom för sin egen.
Verifone har rätt att göra ändringar som påverkar
tekniken i och användningen av tjänsten. Om sådana
ändringar förutsätter ändri ngar i kundens enheter
eller program, ska kunden på egen bekostnad se till
att ombesörja sådana ändringar. Verifone informerar
inom en rimlig ti d om ändringar i tjänsten som
påverkar kunden, dock senast två månader i förväg.
För ändringar i tjänsten som kunden kräver, debit eras
en avgift som fastställs av Verifone.
4.2 Tjänstens innehåll oc h särskilda villkor s om
tillämpas på tjänsten
Tjänstens innehåll och särskilda villkor som tillämpas
på den bestäms i enli ghet med serviceavtalet oc h
dess
bilagor,
inklusive
Verifones
gällande
servicebeskrivningar. Uppgi fter som presenteras i
broschyrer ell er annat marknadsför ingsmaterial är
inte definiti oner av tjänsten och förbi nder inte hell er
Verifone.
4.3 Rätt att använda program och dokument
Ägande - och immaterialrätten till program, dokument,
test-material och uppgifter s amt ändrade versioner av
dessa som producerats av Verifone , är egendom som
tillhör Verifone eller en tredj e part (såsom Verifones
huvudman eller underl everantör) och kunden har
således inte rätt att utan föregående skriftligt
medgivande av Verifone k opiera, översätta eller
ändra materi al, d okument ell er program eller överl åta
dessa för användning av en t redj e part, eller använda
programmen till att producera tjänster för tredje part,
såvida det inte är obligatoriskt i enlighet med
lagstiftning. Verifone beviljar kunden rätt att under
avtalet s giltighetstid använda programtjänster och
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servicematerial som l evere rats på basis av Verifones
avtal i sin affärsverksamhet. Kunden samt de tredj e
parte r som verkar i kunden s ställe har dock rätt att
använd a materi al som inneh åller mate rial om kun den,
som denna fått tillgång till i programtjänsten och
material
som
skapats
för
kunde n,
såsom
rapp orte rin gsdata, också efter att avtalet har
upph ört. När a nvänd arrätten upph ör måste kunden på
egen kostnad a nting en åte rl ämna elle r på Verifones
begä ran förstöra d e o rigin al dokument samt kopio r av
dem, datame die r och dokum entation som ku nde n h ar
i sin ägo.

6. Fel i tjänsten:
åtgärdande av fel

4.4 Kunde ns enhete r, pro gra m och
kommunikationsanslutnin gar

6.2. Underhåll av tjänsten och åtgärdande av fel

Kunden
ansvara r
fö r
a nskaffningen
av
och
funktionsskicket för de enheter och prog ram som inte
ingå r i den avtalsenliga tjänsten. Kunden anskaffar
alla d e kommunikationsa nslutning ar som tjänsten
kräver till ve rksamhetsställena och ansvarar f ör
samtliga kostnader och risker förknipp ade med
dessa.
4.5 Användni ng av betalte rm inalen
Kunden ansvarar för att man i betalterminalen e ndast
använd er b etalkort frå n de kortföretag som Kun den
har slutit avtal med.

5. Datasäkerh et och standarder
5.1 Tjänster som behandl ar kortdata
Verifone
fö rsäkra r
att
tjänster n a
inom
vilka
betalkorts -inf ormatio n beh a ndlas , uppfyller allti d de
gällande kraven p å datas äke rhet och standarde r inom
betalkortsbranschen .
5.2 Integrerin g av betalte rminalen i kassasystemet
Om betalterminal en ska integreras i kundens
kassasystem
med
Verifones
g ällan de
kassagränssnitt,
försäkrar
Verif o ne
att
betaltermi nale rna
i nte
skickar
okrypterade
kortnummer elle r a n na n kän slig kortdata till kund ens
kassasystem eller lokala nät verk.
5.3 Betaltermina ler som ing år i tjänsten
Verifone försäkra r att b eta lterminal er som in gå r i
tjänsten und er det tidsbes tämda avtalet uppfyller
samtliga
inom
betalko rtsbranschen
gä llan de
obligat oriska dataskyddsföro rdni nga r och stand ard er
som påverkar betaltermin ale r. Verifones skyldigheter
gällande fel och felfunktion er i betalte rminal en är i
enlighet med pu nkt 15.1.
5.4 B etaltermina ler som sälj s till kunden

underhåll

av

tjänsten

och

6.1. Fel i tjänsten
Tjänsten anses innehåll a ett fel om den skiljer sig
väsentligt från de egenskaper som beskrivs i
tjänsteavtalet
och
denna
avvikelse väsentligt
försvårar användningen
av tjänsten. Verifone
garanterar i nte att tjänsten k an användas avbrottsfritt
och garanterar hell er inte åtgärdande av felet eller
avbrottet inom någon viss tid.

Leverantören underhåller tjänsten i driftskick i
enlighet med avtalet och åt gärdar fel i tjänsten så
snabbt som möjligt. Leverantören har rätt att utan
föregående
meddelande
tillfälligt
av bryta
produktionen av tjänsten på grund av akuta fel
förknippade
med
datas äkerhet.
Leverantören
informerar K unden om situationen så fort det är
möjligt. Leverantören har, förutsatt att den skickar ett
meddel ande om det minst en vecka i förväg, rätt att
avbryta produktionen av tjänsten om det är
nödvändigt med beaktande av struktur -,reparations eller underhållsarbeten. Leverantören strävar efter
att avbrottet bli r kortvari gt och att det orsakar Kunden
så lite besvär som möjligt.
Meddel andet på förhand ska g es antingen i tjänstens
gränssnitt, på webbpl atsen verifone.fi eller på ett
annat, separat överenskommet sätt. Verifones ansvar
begränsas till att åtgärda fel i tjänsten, såsom nämns
ovan.
6.3 Begränsningar för underhållet
Åtgärdande av fel som inte beror på Verifone ell er
som
åligger
kundens
ansvar
ingår
inte
i
underhål lstjänsten. Verifone debiterar separat för
reparationsarbeten som är förknippade m ed sådana
fel, inklusive fel som beror på:
6.3.1 felaktig användning av tjänsten, vårdslöshet
eller försummelse att följ a anvisningar gällande
användning ell er underhåll av tjänsten eller uppfylla
miljökraven för tjänsten, eller
6.3.2 enhet er, dataanslut ningar, program ell er
konfigurationer som inte omfattas av tjänsten eller
ändringar eller reparationer som utf örts av någon
annan än Verif one.
6.4 Åtgärda fel
Verifones ansvar för fel i tjänsten begränsas till
åtgärder av felfunktioner i tjänster som åligger
Verifones ansvar. Verifones ansvar för fel i enheter
begränsas till Verifones skyldighet er i enlighet med
punkterna 14.3 och 15.1.

Verifone försäkrar att betal terminale r som säljs till
kunden vid försäljni ngstillfället uppfyller samtliga
inom betalkortsbranschen gälland e obligato riska
dataskyddsförord ning ar och standard er som påve rkar
betaltermi nale r. Verifo nes skyldigheter gälla nde fel
och felfunktione r i betalte rm inalen är i e nligh et med
punkt 14.3.
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7. Kränkning av immateri alrätten

8.3 Ändring av autentiseringsuppgifter på kundens
begäran

7.1 Verifon es ansvar för immaterial rätten
Verifone a nsvarar fö r att de tjänster som den
levere rar
inte kränke r i Finl and gällan de
immaterialrätter u nde r avtal speriod en.
7.2 Försvara rättighet er
I händ else av att talan vä cks eller krav ställs på
kunden p å basis av att användnin gen av en tjänst
som levereras av Verifone k ränker immate rial rätten i
Finland, ombesö rje r Verifon e försvaret av kunden på
det sätt som Verifone ans er bäst och betalar de
ersättning ar som kund en d ö ms att betala. Kunde n har
inte rätt att utan skriftligt medgivan de på förhan d av
Verifone in gå ett avtal i ärendet eller p å andra sätt
avtala om ären det med d e n som väckt talan eller
ställer k ravet. Verifones ansvar förutsätter att kunden
skriftligen meddel ar Verifo ne om kraven så fort
kunden ha r fått vetskap om dem och samtidigt
bemyndiga r Verifo ne att se till kundens bästa samt
tillhand ahåll er Verifo ne all n ödvändi g informatio n och
hjälp för att sköta ärendet.

Kundens autentiseringsuppgifter kan ändras på
begäran av kunden och mot en avgift, förutsatt att
ändringen är tekniskt möjli g och int e orsakar en
orimlig ol ägenhet för Verifone eller en tredje part.
8.4 Verifones rätt att ändra Autentiseringsuppgifter
Verifone har rätt att ändra Autentiseringsuppgifter
om:
8.4.1 myndighetskrav, kundservice eller andra
tekniska skäl så kräver. Verifone meddelar kunden
om en sådan ändring mi nst två (2) månader i nnan
ändringe n träder i kraft; eller
8.4.2 Verifone har ett grundat skäl att anta att
dataskyddet för tjänsten eller kunden förutsätter
detta. Av säkerhetsskäl meddelar Verifone kunden
om utförda ändringar så snabbt som möjligt. Den
primära kanalen för att skicka medde landen til l
kunden är e-postadressen som kunden har uppgivit.

7.3 Åtgärda konstate rad krä nkning

9. Kunduppgifter och användningen av dem

Om en kränkning av immaterialrätte r enligt pu nkt 7.2
vinner lag a kraft eller om Verifone anser att
kräkninge n är sann olik, anskaffar Verifon e efter eget
gottfinnan de och på eg en be kostnad rätt att fortsä tta
använd a tjänsten eller e n del av den, ersätta tjänsten
med en ann an motsvara nde prod ukt, vars använd ning
inte kränke r ovan avsedda rättigh eter, ell er änd ra
tjänsten så att kränknin gen i nte uppstå r. Verifon e h ar
då även rätt att avsluta prod uktionen av tjä nsten utan
uppsäg ningstid. Verifo nes a nsvar gälla nde kränkning
av immaterialrätten be gränsas till åtgärdern a i kapitel
7 i dessa villkor.

9.1 Tillhandahålla uppgifter

7.4 Ansvarsbegränsnin g
Verifone ä r inte ansvari g gentemot kunde n för
kränkning ar av immaterial rä tten som orsakats a v att
tjänsten ha r modifi erats ell e r använts i ett syfte som
den inte är pl ane ra d elle r godkänd fö r, elle r om
tjänsten anvä nds tillsammans med en produkt ell er
tjänst som levererats av en annan leve rantö r eller
står i strid med Verifones an visningar.

Innan tjänsten öppnas ska Kunden tillhandahåll a
Verifone nödvändiga uppgift er som krävs för tjänsten
(senare
Kunduppgifter)
samt
kontrollera
att
registrerade uppgifter är korrekta. Kunden ska utan
dröjsmål meddela Verif one om ändringar i sina
Kunduppgifter. Kunden är ansvarig för att se till att
de användare som den har anmält till tjänsten är
medvetna om att Kunduppgif ter om dem har getts till
Verifone.
9.2 Överlåtelse av Kunduppgifter och
Autentiseringsuppgifter
Verifone har rätt att överlåta Kunduppgifter oc h
Autentiseringsuppgifter i den utsträckningen som
gällande lagstiftning kräver.

10. Ersättning för kostnader och skad or
10.1 Skador orsakade av försumlighet

8. A utentiseringsu ppgifte r
8.1 Kunde ns autentiseri ngsu ppgifter
Efter att ha hört kun den h a r Verifon e rätt att välja
använd aru ppgifte r, nummer, adresser och and ra
relate rad e
a utentiseri n gsuppgifte r
(se nare
Autentiseringsu ppgifte r) som hör till tjänsten och som
kunden a nvänd er.
8.2 Hante rin g av autentiseri ngsupp gifter
Verifone
skapar
e nda st
en
uppsättning
autentiseri ngsup pgifter åt kunde n med hjälp av vilka
kunden själv ansvarar och administrerar and ra
använd ares aute ntiserin gsu ppgifter.

Parten är skyldig att till den andra parten betala
skadestånd för direkta skador som orsakats av
partens försumlighet och som påvisas av den andra
parten. Partens ansvar begränsas dock under
vardera månad till ett be l opp som högst motsvarar
genomsnittet av månadsfaktureringen för sex
månader innan skadan uppstod för tjänsten som är
mål för försumligheten som orsakats av parten. Om
avtalet har varit giltigt i mindre än sex månader innan
skadan
uppstod,
beräknas
det
max imala
skadeståndsbeloppet i enli ghet med genomsnittet av
månadsfakturorna för tiden som avtalet har varit
giltigt. Om parten på basis av avtalet eller på annat
sätt på grund av avtalsbrott är skyldig att betala
avtalsvite, skadestånd eller någon annan såda n
standardersättning vars beräkningsgrund bestämts i
avtalet, begränsas partens skadeståndsansvar till
4
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belop pet för ett sådant vite eller en sådan
standard ersättnin g. Det t otala maxbel opp et för
ersättning av skado r som uppstått unde r ett
kalende rå r är beg r änsat till ett belopp som motsvarar
det momsfria g enomsnittet av fakturerin gen för sex
(6) mån ade r elle r en kort are tidsperiod.
10.2 Begränsnin gar av skadeståndsskyldighet
Parten är inte skyldig att ersätta indirekta olyckor
eller skador som parten rimligen inte kunde ha
förutsett. Parten är hell er inte skyldig att ersätta
skador som orsakats av omständighet er vars ansvar
åligger de n an dra parte n el ler tre dje p arte r (såsom
skador som beror p å kunde n, tjänstens användare,
ett
annat
telebola g
eller
nå gon
an nan
tjänstepro ducent el ler enh et er, data anslutni nga r ell er
prog ram som dessa har ansvar för) elle r skador som
uppstår av orsaker bortom parte ns kontroll (såsom
spännin gsstörn ing ar,
åskväder,
elnätet,
b ran d,
vattenskada elle r skador be roen de av någo n a nnan
olycka). Om betaltermina len gå r sönde r och
betalkortstransaktionerna i dess minne går förlora de,
är parte n inte skyldig att ersätta förluster som
orsakas
av
detta.
Parten
har
ing en
skadeståndsskyldighet för utnyttjande av sina
rättighete r i enlig het med detta avtal, såsom till
exempel probl em som uppstår till följd av d e tillfälliga
avbrott av tjänsten som nämns i punkt 6.2. Partens
skadeståndsskyldighet i sin helhet b egränsas till
ersättning av skador som n ämns i kapitel 10 i detta
avtal.
10.3 Ersättningsansvar fö rknippat med
betalkortsmateri al
Levera ntörens ansvar för b etalkortsmaterial som är
felaktigt eller int e funge ra r slutar i samma stund som
företag et som tar emot beta lkortsmateri al som
kunden använ de r i enlighet med avtalet som det har
ingått med sin eg en kund vägrar ta emot förål drat
betalkortsmateri al.

11. Betalningar och faktureri ng
11.1 Avgifter för tjänsten
Kunden betalar Verifone avgifter för tjänsten och
användningen av den enli gt prislistan eller avtalet i
enlighet med de faktureringsperioder som anges i
avtalet eller på prislistan. Öppningsavgifterna för
tjänsterna och den först a faktureringsperioden
faktureras vid leveranstidpunkten.
11.2 Avgifter för produkter
Kunden betalar Verifone avgi fter för användningen av
produkterna i enlighet med prislistan eller avtalet.
Produkterna
faktureras
vid
leveranstidpunkten.
Giltiga
serviceavgifterna
finns
i
en
separat
prislista.Andra avgifter utanf ör tjänsten finns i samma
prislista.
11.3 Förfal lna betalni ngar
Betalningstiden är 14 dagar netto. Avgifterna ska
betalas senast på förf allo datumet som anges på
fakturan. Genom att betala fakturan godkänner
kunden dessa villkor. Om en kreditgräns som avtalats
separat med kunden överskrids eller om det
ackumuleras
särskilt
stora
avgifter
för
faktureringsperioden, kan Verifone skicka en separat
faktura
till
kunden
utöver
den
vanl iga
faktureringstidtabell en. Verifone har rätt att för
försenade betalningar utöver indrivningskostnader
och
administrativa
kostnader
debitera
årli g
dröjsmålsränta i enlighet med vid vardera tidpunkt
gällande räntelag räk nat från fakturans förfallodat um.
Om kunden inte betalar förfallna fakturor trots
betalni ngsuppm aning och avstängning av tjänsten,
förfaller också övriga icke -förfall na fordringar för
tjänsten till omedel bar betal ning.
11.4 Förskottsbetalning eller säkerhe t

Skadeståndsanspråk ska göras inom en rimlig tid från
att
felet,
som
ligger
till
grund
för
skadeståndsanspråket, u pp täcktes eller borde ha
upptäckts, dock senaste inom ett (1) å r från att det
påstådda fel et ha r up pstått. För enh etens del ska
anspråket gö ras inom ett (1) å r från d et att den
levere rad es.

Verifone
har
rätt
att
kontroll era
kundens
kreditvärdi ghet samt rätt att kräva en med kunden
gemensamt avtalad förskottsbetalning ell er säkerhet
om Verifone anser att det behövs för att trygga sina
fordri ngar på grund av k undens kreditvärdi ghet,
betalni ngsbeteende eller av något annat grundat
skäl. Verifone betalar i nte någon ränta för
förskottsbetalningen eller s äkerheten. Verifone har
rätt att från säkerheten el ler förskottsbetalni ngen
debitera förfall na fordringar inklusive dröjsmålsränt a
och indrivni ngskostnader.

10.5 Fel i en heter som kund en använ der

11.5 Anmärkningar på fakturor

Om kunden a nsluter e nhet er, konfigu ratio ner eller
prog ram till tjänsten som inte fungera r som de ska
eller orsakar stö rnin gar och står i strid med p unkt 4.4
eller om felet som kunde n anmäle r orsakas av
enhete r, dataa nslutning ar el ler program som kunden
har i sin ägo, är kund en skyldig att ersätta Verifone
kostnadern a för eventuella f el och felsökningar som
orsakas av detta.

Tidsfristen för anmärkningar på fakturan är åtta (8)
dagar. Eventuella anmärkningar på fakturan ska
göras
skriftligen
före
förfallodatumet.
Trots
anmärkni ngen måste kunden betal a den del en av
fakturan som tvisten i nte gäller senast vid
förfallodatumet. Om anmärkningen vid granskning
anses vara ogrundad, måste kunden betala fakturan
inklusive dröjsmålsränta i nom två veckor från det att
han eller hon har meddelats resultatet av
granskningen.

10.4 Skadeståndsansp råk
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11.6 Gru ndavgift
Verifone har rätt att separat debite ra e n fast
grun davgift på b asis av prislistan eller avtalet från
och med l evera nsen av va rj e betalte rmina l ell er del
av tjänst. Grundavgifterna d ebiteras på förh and per
fakturerin gsmånad. Gru ndav giften ska även betalas
för tide n d å tjänsten är avstäng d ell er då
betaltermi nale n inte a nvänd s. Om avtalet som gäller
tjänsten up phö r mitt i en fakturerin gsperiod,
debite ras grun davgift för h ela faktureri ngspe riod en
och grun davgiften åt erb etala s inte.
11.7 Fakturasp ecifikation
På beg ära n av kun den lämn ar Ve rifone up pgifter om
hur fakturan ha r gene re rats till de delar som det är
tekniskt och lagenligt möjlig t. Om kunden kräve r en
grup pe ring, vilket kräve r up prep at manu ellt a rbete,
har Verifone rätt att debite ra en avgift enligt p rislistan
för specifikationen.
11.8 Ändri nga r i prislistan
Verifone h ar rätt att ändra sina prislistor och avgifter
som debiteras för a nvänd n ingen av tjänsten. Om
höjninga r av avgifter som debiteras för använd ning en
av tjänsten meddelas kun den skriftligen till den
senast uppgivn a faktur e ring s - eller e-p ostadressen.
Kunden ha r rätt att säga upp avtalet med omedelbar
verkan då de höjd a avgifterna för använd nin gen av
tjänsten börj ar gäl la. Om kunden h ar ett tidsbestämt
avtal gällan de tjänsten, s tiger p risänd ring en av
avgifterna för använ dni nge n av tjänsten i kraft för den
delen fö rst efter avtalsperio den.

12. Avstängning av tjänsten
12.1 Kun den rätt att be gära avstängning av tjänsten
Om kunden h ar ett tills vidare g älla nde avtal, kan
Verifone på b egä ran av kunden stän ga av tjänsten
unde r en specifik tid. För avstängning en av tjänsten
och för påkoppli ng av den p å nytt debiteras en avgift
i enlighet med prislistan. Om tjänsten omfattar
betaltermi nale r elle r a ndra enhete r, avtalar m an
separat om tillfällig åt erläm n ing av dem till Verifone.

eller om kunden har på annat sätt konstaterats vara
oförmögen att betal a,
− kunden har orsakat störningar i Verifones tjänster
eller andra användare eller trots påminnelse
använder enheter eller program som inte är i skick,
− kunden trots påminnelse i nte uppfyller sina
avtalsskyldigheter eller bryter på ett väsentligt sätt
mot sina skyldigheter enligt avtalet,
− kunden enligt en anteckning i ha ndelsregistret
eller någon annan sådan registeranteckning har
upphört att finnas eller
− kunden inte går att nå för att reda ut något ärende
förknippat med det här avtalet.
Om kunden gör en skriftlig anmärkni ng om fakturan
till Verifone och bet alar den obe stri dda delen av
fakturan, stänger Verifone under undersökningen av
anmärkni ngen inte av tjänsten på grund av att den
bestridda delen är obetal d.

13. När avtal et upphör
13.1 Tills vidare gällande av tal
Ett tills vidare gällande avtal kan sägas upp med en
uppsägningstid på tre (3) månader.
13.2 Kundens rätt att häva avtalet
Kunden har rätt att häva avtalet om tjänsten avviker
väsentligt från det som avtalats och Verifone int e
åtgärdar bristen eller gör en ny leverans inom en
rimlig tid f rån kundens skriftli ga anmärkni ng, ell er om
leveransen av tjänsten fördröjs orimligt länge av en
orsak som beror på försumli ghet från Verifones sida.
Kundens rätt att häva avtalet gäller endast den del av
tjänsten som är felaktig eller försenad.
13.3 Verifones rätt att häva a vtalet
Verifone har rätt att häva serviceavtalet helt eller
delvis om

12.2 Verifo nes rätt att stänga av tjänsten

− tjänsten har på kundens begäran varit avstängd i
mer än ett år,

Verifone ha r rätt att säga upp ku nde ns samtliga
tjänster om

− tjänsten har varit avstängd i en månad av orsaker
som nämns i punkt 12.2 eller

− kunden trots betalni ngsuppm anin g inte ha r
betalat en fö rfalle n ford ran t ill Verifone,

− kunden i väsentlig utsträckning bryter mot sina
avtalsskyldigheter och int e åtgärdar det inom fjorton
(14) dygn från Verifones skriftliga krav.

− man upptäcker att kund en har a ngivit felaktiga
uppgifte r i samband me d öp pning en av tjänsten,
− kunden öve rskrider en ge mensamt
överenskommen kre ditgräns,
− kunden inte betala r en fö rskottsbetalning elle r
säkerhet i enlig het med p un kt 11.4 inom en vecka
från Verifo nes krav,
− kunden h ar a nsök ts för likvidation,
sanerin gsförfarand e elle r konkurs, kunden h ar
ansökt om offentlig stämning för sina bo rge närer

13.4 Meddelande om hävni ng och uppsägning
Meddel anden om hävning och uppsägni ng ska göras
skriftligen.
13.5 Upphörande av produkt io nen av tjänsten
Verifone har med grundad anledning rätt att sluta
producera tjänsten eller någon egenskap av den. I
sådana f all har Verifone rätt att säga upp avtalet till
de delar som gäll er den avslutade tjänsten eller
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egenskape n ge nom att inom en rimlig tid p å förhand
meddel a kunde n om detta.
13.6 Det är i nte möjligt att säga up p ett tidsbun det
kontrakt
Verifone ha r rätt att fakturera för det återståe nde
belop pet för den restera n de avtalsperi ode n, ifall
köpmanne n säger upp kont raktet före avtalet löpt ut .

15. Specialvillkor gällande betalterminaler som ingår
i tjänsten
Villkoren 15. 1-15.3 tillämpas på betaltermi naler som
Verifone l evererar till kunden som en tjänst mot
månadsavgift.
15.1 Fel i betalterminal en

14. Specialvillkor
kunden ä ger

gälla nd e

betaltermin ale r

som

Villkoren 14.1 -14.3 tillämp a s på de betalterminal er
som Verifone sälj er till ku n den och de tj änster som
erbj uds för dessa betalte rmi nale r.
14.1 Tjänster som ansluts till betalter min alen
När kun den kö per en betal terminal, måste de n till
betaltermi nale n beställa en Programlicens och
Verifones ro utingtjä nst.
Programlicensen omfattar fö ljande sake r:
− De senaste programup pda tering arn a för
betaltermi nale n.
− Kundservice via ett avgiftsbelagt
kundservicenumme r.
− Lagri ng av och tillgå ng till kundens
förinställnin gsupp gifter via Verifon es
laddni ngscentra l.
− Verifone d ebite rar avgiften för pro gramlicense n på
förha nd frå n och med datum et för ibruktag and e av
betaltermi nale n (se pu nkt 11.6).
14.2 Ägan derätt
Ägande rätten för b etaltermi nalen ell er nå gon a nnan
enhet överl åts till kunden när köpesumman har
erla gts till fullo. Om betalterminal en in neh ålle r ett
prog ram skapat av Verifo ne, har kun den e ndast
använd ningsrätt till det. Användni n gsrätte n gälle r så
länge kun den h ar e n giltig P rog ramlicens.
14.3 Betaltermin ale ns gara n ti
Betalterminal en omfattas av en mate rial - och
tillverkningsga ranti i tolv (12) mån ade r från
leveransd atumet. Verifon e o mbesörje r re pa ration av
en trasig b etaltermi nal ell er en trasig d el i de n senast
inom femton (15 ) d aga r f rån att betalte rminal en
lämnad es in till Verifon es enhetsservice. Om
Verifones e nhetsservice upptäcker att felet i
betaltermi nale n ha r orsak ats av en olycka, en
utomstående pe rson, brand, ventilatio n, ett fel eller
en störning o rsakat av el eller blixtnedslag,
vattenskada elle r nå got an na t jämförba rt skäl eller av
förän dra de
använd ningsfö rhåll and en
el ler
att
enhete n har anvä nts på annat än erforderl igt sätt,
debite ras kund en servicea vgifterna fö r en h ete n.
Kunden
ombesö rje r
tra nsportkostnade rn a
för
betaltermi nale n.
Verifones
ansvar
för
fel
i
betaltermi nale n beg ränsas till den re parations - oc h
utbytesskyldigheten som def inieras i punkt 14.3.

Om fel uppstår i betalterminalen, är Kunden skyldig
att lämna in den defekta enheten till Verifones
enhetss ervice.
Kunden
ansvarar
för
leveranskostnaderna för enheten. Verifone reparerar
enheten
eller
levererar
en
utbytesenhet
i
motsvarande skick som ersät tning senast inom tre (3)
vardagar (mån -fre). Om Verifones enhetsservice
upptäcker att felet i betaltermina len har orsakats av
en
olycka,
en
utomstående
person,
brand,
ventilation, ett fel eller en störni ng orsakat av el eller
blixtnedslag,
vattenskada
eller
något
annat
jämförbart
skäl
eller
av
förändrade
användningsförhåll anden eller att enhet en har
använts på annat än erforderligt sätt, debiteras
kunden serviceavgifterna för enheten. Verifones
ansvar för fel i betalt ermi nalen är begränsad till
reparations - och utbytesskyldigheten som anges här
i punkt 15.1.
15.2 Underhållskostnader
Efter
36
månader
ansvarar
Kunden
för
underhål lskostnaderna för betalterminaler som ingår
i avtalet.
15.3 Ersättning av betalterm inal
Om modellen av betalterminal som valts till tjänsten
inte
uppfyller
dataskyddsförordni ngar
eller
standarder som gäller inom betalkortsbransc hen efter
den tidsbestämda avtalstiden, har Verifone rätt att
kräva att Kunden byter ut betalterminal erna som
används till en ersättni ngsmodell. Verifone meddel ar
kunden om behovet att byta ut betaltermi nalen så fort
man fått vetskap om saken. Kunden ska b yta ut
betaltermi nalerna senast inom sex (6) månader efter
att den fått vetskap om behovet att byta ut dem.
Kunden ansvarar för samtliga kostnader som bytet av
betaltermi naler orsakar.

16 Specialvillkor som gäller tjänsten Premium plus
16.1 Underhåll
När kunden anmäler ett betal terminalfel på en vardag
före klockan 12, skickas en ersättningsenhet redan
samma dag. Om kunden anmäler en defekt enhet
efter klockan 12 eller på en annan dag än en vardag,
skickas en ersättande enhet nästkommande var dag.
Kunden
ska
omedelbart
skicka
den
defekta
betaltermi nalen till Verifone. Om leveransen dröjer
längre än sju (7) vardagar, debiteras kunden en
tilläggsavgift.
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16.2 Enhetsförsäkri ng
I fall där de n def ekta betalt erminal en är p å kun dens
ansvar ha r kun den e n fast sj älvrisk per b etaltermi nal
som definie rats i avtalet. E nhetsförsäkrin gen gäll er
unde r avtalets fasta avtalsperio d (24 må n.).

ansvar, meddelas kunden om det. Om kunden vill att
Verifone reagerar automatiskt på problem som
förekommer i betalningstransaktionerna, måste dett a
avtalas separat.
19.2 Utredni ng av problem i
betalni ngstransaktionerna

16.3 Byte av betalningstermi nal
Kunden
h ar
möjlig het
att
under
d en
fasta
avtalsperio den
byta
betalte rminalmo del l
(bo rdsmodell ↔ b ärb ar) en g ång uta n extra kostnad.

Verifone har rätt att för arbete med att utreda problem
med betalni ngstransaktioner som inte beror på
Verifone debitera kunden enligt prislistan. Verifone
ansvarar inte för kostnader som uppstår med
anledning av fördröjt utredningsarbete som är
kundens ansvar.

17. Specialvillkor gäll and e b ehov av reserven hete r

19.3 Förmedling av korttransaktioner

17.1 Kund ens reserve nhete r

Verifone har rätt att välja de tekniska lösningar med
vilka transaktionsmaterial förmedl as till de inlösare
för korttransaktioner som kunden har valt.

Verifone är inte skyldig att lage rföra rese rvenh eter.
Det ålig ger kun dens a nsvar att anskaffa nödvändi ga
reserven hete r
för
att
säkerstäl la
betaltermi nalverksamhete n.
17.2 Rese rvenh etens kompa tibilitet
Reserven hete rna
är
en d ast
kompatibla
med
betaltermi nalmod elle r av samma typ. Om de
betaltermi nale r som kunde n använd er regel bun det
byts ut mot en a nna n mod ell, ansvara r kun den för
kostnadern a som uppstår i samband med bytet till
reserven hete rna.
Kunde n
ansvarar
för
att
informatio nen som m atats in i reserven hete rna är
korrekt.
18. Specialvillkor
betaltermi nale n

gäl land e

kortvarig

tjänst

för

Villkoren 18.1 -18.2 tillämpa s på Verifone -kund ern as
betaltermi nale r med kortvari g tjänst.
18.1 Återlämn and e av betalt erminal
Kunden ska återl ämna enh etern a som omfattas av
tjänsten till Verifone senast inom två (2) veckor från
det att den avtalad e kortvariga tjänsten upp hö r. Om
enhete n inte återl ämnas i tid h a r Verifo ne rätt att
debite ra kunden för en heten. Kunden ansvarar för att
inget kortmate rial som in te skickats kvarblir i
betaltermi nale rna som åte rlä mnas.
18.2 Defekt betalte rminal
Om Verifone u pptäcker att b etaltermin alen ä r def ekt
och att felet ha r o rsa kats till exempel g enom en
olycka, brand, ventilatio n, fel eller stö rnin gar på
grun d av el eller blixtned slag, vattenskador eller
någo n anna n jämförb ar o rsak eller om enheten
använts på annat än e rfo rde rligt sätt, debiteras
kunden fö r enh etens re parations kostnader.

19 Specialvillkor för Ve rifon es Rappo rteri ngstjänst

19.4 Användarnamn till tjän sten
Kunden ansvarar själv för att hålla de användarnam n
som överlåts till den hemliga och för alla skador som
orsakas av felaktig användni ng av användarnamnen.

20. Kassagränssnittet och specialvillkor förkni ppade
med det
20.1
Kundens
ansvar
vid
integreri ng
av
betaltermi nalen Kunden ansvarar för sin egen del för
genomförande och test ande av kassagränssnittet i
anslutning till integreri ngen av betalterminal en.
Kunden förbinder sig till att på egen bekostnad följa
och underhål la det av Verifone konfi gurerade
kassagränssnittet.
20.2
Verifones
ansvar
i
integreri ngen
av
betaltermi nalen Verifone ansvarar för uppdateringen
av gränssnittsbeskrivningen och gränssnittet så att
de uppfyller de punkter som kunden och Verifone har
överenskommit
i
avtalet
samt
för
datakonfigurationerna som nämns i kapitel 5.
Verifone informerar om nya gränssnittsversioner och
relaterade egenskaper mins t två (2) månader innan
de implementeras. Verifone förbinder sig att utöver
det
senaste
gränssnittet
stödja
alla
kassagränssnittsversioner som publicerats under
året. Om den senaste kassagränssnittsversionen
innehåller obli gatoriska krav, som ställs av de
gällande
standarderna
i nom
kortbetalni ngsbranschen,
stöder
Leverantören
endast den versionen som är aktuell efter
publiceringen ell er senar e versioner. Leverantören
ansvarar inte för kostnader som uppdateri ngen av
gränssnittet orsakar kunden.

21. Specialvillkor gällande Verifones integrering av
ekonomisk förvaltning (Verif one EAI)

19.1 Ansvar beträffande han tering av kortmate rial
Kunden ä r i första ha nd an svarig för att utred a all a
prob lem
som
upptä cks
i
Verifones
Rapp orte rings tjä nst. Om man i supportbe gäran
upptäcker att ären deh anteringen åli gge r Verifon es

21.1 Verifone ansvarar i nte för kostnader som
uppstår till fö ljd av utredning och åtgärdande av
materialfel, brister eller fördröjni ngar.
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22. Övriga villkor
22.1 Tystnadsplikt
Parten fö rbin de r sig att håll a konfide ntiella materi al
och uppgifte r som den får av den and ra pa rten
konfidentiell a. Verifone förb ehålle r sig all rätt till de
överlåtn a materi alen och u p pgiftern a och ku nde n har
ingen som helst rätt att utan separat skriftligt avtal
utnyttja dem i ann at syfte än i di rekt anslutni ng til l
verksamhet i enligh et med avtalet. När avtalet u pph ör
ska parten återlämn a alla uppgifter och allt material
som den har fått av de n a n dra part en samt förstö ra
material och kopio r som den ha r sparat. Båda
parte rna ansvara r för sin egen d el för att d ess
anställda samt partens even tuella und erl evera ntörer
förbin der sig till de ovan n ämnda bestämmelserna
gällande
tystnadsplikt.
Detta
villkor
gällande
tystnadsplikt gäller även efter att avtalet har upphört.
22.2 Tvistelösning och tilläm plig lag
På avtalet tillämpas Finlands lag. Tvister som uppstår
med anle dnin g av avtale t löses efter val av kärande i
tvisten antingen vid Va nda tingsrätt eller i
unde rrätten på de n svarand es hemort, förutsatt att
den finns i Finla nd.

allmän brist på varor, begränsningar av drivkraft,
arbetskonflikt, strejk, eldsvåda eller någon annan av
sin natur motsvarande och ovanli g orsak bortom
avtalsparternas kontroll, samt fel eller fördröjningar i
underleverantörers leveranser som beror på ovan
nämnda
orsaker.
Om
fullgörandet
av
avtalsskyldigheten fördröjs på grund av någon av
orsakerna som nämns i ovan stående stycke, förlängs
fullgörandetiden för avtalsskyldigheten så länge tills
samtliga förhål landen som påverkar fall et kan anses
rimliga.

23. Leveransvillkorens giltighetstid
23.1 Leveransvillkorens ikraftträdande
Dessa leveransvillkor stiger i kraft 13.1.2020 oc h
gäller tills vidare. Dessa avtalsvillkor tillämpas på
gällande och nya avtal som upprättas med
företagskunder.
23.2 Leverans av leveransvillkoren
De vid vardera tidpunkten gällande villkor e n finns på
webbplatsen www.verifone.fi .

22.3 Tolknin gsord ning

23.3 Ändri ngar i leveransvillkoren

Om
man
upptäcker
en
motsägelse
mellan
avtalsdokumentet och dess bilago r, tillämpas i f örsta
hand avtalsdokumentet och i andra ha nd bilag orna i
nummero rdn ing. Om det förekommer motsägelser
mellan olika sp råkversion er av dessa levera nsvillkor,
gälle r den finska version en före all a and ra.

Verifone har rätt att ändra dessa leveransvillkor.
Kunden i nformeras om de nya leveransvillkoren
genom kundm eddelanden eller på annat sätt
skriftligen. När villkoren h ar ändrats till nackdel för
kunden, har kunden rätt att inom en m ånad från
publiceringen säga upp avtalet utan uppsägningstid .

22.4 Medd elan den
Meddel ande n rel aterade till detta avtal ska Kunden
skicka skriftligen till de n adress som nämns i
Verifones avtal eller en ad ress eller e -postad ress
som meddelas vid ett senare tillfälle. Skriftliga
meddel ande n gäll and e detta avtal skickar Verifone till
den fakturaa dress som kunden senast uppgivit eller
den e -postad ress som kunden meddel at till Verifone.
Meddel ande n som Verifon e skickar per p ost anses
vara leverera de till kund en p å den sjun de d age n efter
att de skickades och meddel ande n som skickas via e post på n ästkommande vard ag efter at t de skickades.
22.5 Gru nde r för a nsvarsfriskrivning
Avtalsparten friskrivs från sina skyldigheter och sin
skyldighet att betala skadestånd om brottet mot
avtalsskyldigheterna ell er u nderlåten het att uppfyll a
dem beror på g run de r för ansvarsfriskrivning. S om
grun d fö r ansvarsfriskrivnin g (fo rce maje ure ) a nses
sådana ovanli ga hän delser som påverkar saken som
förekommer
efter
att
avtalet
ingicks,
som
avtalsparten inte ha r skäl att beakta i samband med
att avtalet upp rättas och som är o be roe nde av
avtalsparter na, eller vars in verkan rimligen inte kan
undvikas eller övervinnas. En sådan händelse kan
vara till exempel krig, uppror, valutabeg rä nsningar,
lagstiftning och myndi ghets bestämmelser, avslag på
exportlicens,
konfiskering
eller
besla gtaga nde,
import - ell er expo rtförbud, naturkatastrof, allvarli g
epidemi, pa ndemi, avb rott i trafiken, datatrafiken
eller en erg idistributi one n, brist på transportme del,
9
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Allmänna villkor för Verifones redovisningsavtal
1. Upprätta Serviceavtal
Handl arvillkor

och

tillämpning

av

1.1
Dessa
allmän na
ha ndla rvillkor
(”Handl arvillkor”) ä r en del av alla Serviceavtal
(såsom definie ras ned an), som upprättas då
handl are n
(”Handl aren”)
beställ er
betaltermi naltjänsten elle r Online betaltjänsten
(såsom definie ras ned an), som V erifone Finland
Oy (”Verifo ne”) tillha nda håll er, för g enomförande
av betalnin ga r av försäljni ng stransaktioner mell an
Handl aren
och
dess
konsument och
företagskund er (varje så dan e n Konsument
(såsom definie ras ne dan )) o ch Verifone godkänner
Handl arens best ällnin g.
1.2 Online betaltjä nsten måste beställas med det
avtalsformulär som finns på Verifones webbplats
samt Handlarens eller d ennes rep resentants
bankkode r ell er a utentiseri n gar. Använ dnin gen av
administratio nsgrä nssnittet
för
Verifones
Online betaltjä nst , som Handlaren använd er, sker
via webbläsa ren. Fö r inlog gning i tjänsten och
sändnin g av meddel and en används dessutom en
e-postad ress
och
SMS -meddelanden.
Anslutninge n mellan Han dl arens webb utik och
Verifones bet alformul är fö r Onlin ebetal ning är
SSL-krypterad och elektro ni skt undertecknad för
identifie ring av Ha ndla re n o ch webbutiken.
1.3
Betaltermin altjänste n
beställs
med
avtalsformuläret som finns på we bbpl atsen och
med Han dlarens elle r d ennes re presentants
bankkode r
elle r
auten tiseringa r.
En
riskbedömni ng gö rs för varje ny han dlare och
Verifone ha r rätt att på basis av sin egen
riskbedömni ng anting en g odkänn a eller avslå
avtalsansökninge n som handla ren ha r skickat.
Handl aren
ha r
en dast
rätt
att
ta
emot
betalni ngstransaktion er fö r försäljni ng av sådana
prod ukter och tjänster som handla ren ha r uppgivit
på avtalsansökan.
1.4. Serviceavtalet mellan Handla ren och Verifone
(”Serviceavtal ”) b estår av e tt avtalsformulär som
Handl aren ha r fyllt i och uppgifter som angivits i
det, dessa Handla rvillkor och Verifon es vid
vardera tillfälle gäll and e pris lista för Betaltjänsten
(såsom definie ras ned an).
1.5
Dessa
Hand larvillkor
gäll er
betalni ngstransaktion er frå n Konsumenten till
Handl aren
via
Verifon e s
Betaltjänst
för
Handl arens räknin g.
1.6 Verifone ä r ett tillst åndspliktigt betalinstitut
som övervakas av Finansinspektionen och följer
laga rna som styr verksamhet som bedrivs av
betalinstitut och som även styr Verifones ansvar
och skyldigheter.

1.7 Giltigheten för och ändringen av
Handl arvillkor defini eras i p unkt 19 i
Handl arvillkor.

dessa
dessa

2. Definitioner
2.1 ”Konto för konsumentmedel ” är ett av
Verifone vid varje tillfälle anvisat bankkonto dit
Konsumentens betal ning styrs. Medel som finns på
kontot för konsumentmedel hålls separat från
Verifones egna medel.
2.2 Med ”Kon sument” avses berörd fysisk person
eller gemenskap, som vid varje tillfälle som
betalare använder Betaltjänsten.
2.3
Med
”T illhandahållare
av
betalningsinstrument ”
avses
ett
sådant
finansieri ngs - ell er krediti nstitut eller annan
tillhandahåll are
av
betaltjänster
(t.ex.
fakturaoperatör, kortutgivare eller mottagare av
betalni ngstransaktioner), som har gett Verifone
rätt att erbjuda betalverksamhet, betalsätt eller
mottagande
och
bokföring
av
betalni ngstransaktioner vidare som en de l av
Verifones Betaltjänst till Konsumenter.
2.4 Med ”Betaltjänst” avses den Onlinebetaltjänst
och/eller betalterminaltj änst som Verifone i
enlighet med Serviceavtalet vid varje tillfälle
erbj uder Handlaren.
2.5
Med
”Betalterminaltjänst ”
avses
den
betaltermi naltjänst som Verifone vid varje tillfälle
erbj uder samt funktionsprincipen för den, enligt
vilken Verifone på uppdrag av Handlaren tar emot
de betal ningar som genomförs som ett resultat av
betalni ngstransaktioner som Konsumenten har
initierat med betalt erminal en som Verifone har
levererat till Handl aren oc h förvarar medel för
Handl arens räkni ng på Verifones Konto för
konsumentmedel och förm edlar/bokför en sådan
transaktion vidare till Handl aren som är ansluten
till betaltermi naltjänsten. Betalterminaltj ä nsten
som Verifone vid varje til lfälle erbjuder samt
funktionsprincipen för den beskrivs närmare på
Verifones webbpl ats.
2.6 Med “Intern ationella kortorg anisation er”
avses till exempel alla företag som vid varje
tillfälle ingår i samma grupp som Visa Inter national
Ltd och MasterCard Incorporated Ltd samt andra
internationella kortorganisationer.
2.7 Med ”Onlinebetaltjän st ” avses den betaltjänst
som Verifone vid varje til lfälle erbjuder samt
funktionsprincipen för den, enligt vilken Verifone
på uppdrag av Handl aren tar emot de betalni ngar
som
genomförs
som
ett
resultat
av
onlinebetal ningstransaktioner som Konsumenten
har initi erat och förvarar medel för Handl arens
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räkning p å Verifones Konto för konsumentmedel
och förmedlar/ bokför en såd an transaktion vidare
till
Handl are n
som
är
ansluten
till
betaltermi naltjänsten. O nli nebetaltj änsten som
Verifone
vid
varje
tillf älle
erbjud er
samt
funktionsprincip en för den beskrivs närmare på
Verifones we bbpl ats.

3. Funktionsprincip fö r betal tjänsten
3.1 Verifon e ingå r avtal med olika tillhand ahåll are
av Betalningsinstrument och på basis av dessa
avtal kan Verifone e rbj uda Ha ndl aren en
Betaltjänst i enlighet me d Serviceavtalet. I
betaltjänsten
förm edlas
betalning arna
från
Konsumenternas bankkonto n eller kortkonton hos
kreditkortsbola g
eller
f akturaop eratörer
till
Verifones Konto för konsum entmedel me d hj älp av
Tillhand ahå llare av betal nin gsinstrume nt och
vidare frå n Verifo ne till Han dlarens bankkonto.
3.2 En Han dlare som skaffar en Betaltermin altjänst
har med ett separat avtal skaffat en betalterminal
från Verifo ne med vilke n Konsument utför
betalni nge n. När Konsumenten ha r valt en
betalni ngsmetod
på
b etaltermin alen,
ger
Konsumenten de upp gifter so m Tillhan dah ållare av
betalni ngsinstrument kräve r för att möjliggöra
betalni nge n. Vissa betalni ngsmetode r och visa
betalni ngssituatione r kan kräva att Konsumentens
identitet kontroll eras. I betal ningstra nsaktionen är
Verifone m ottaga re av b etal ninge n. Betalni ngarna
överförs till Verifon es Konto fö r konsumentmedel.
3.3 I Onlinebet altjänsten erbju der Verifone
Handl aren ett Handla rspecifikt betalformulär på
webb en till vilken Han dlaren styr Konsumenten
som handla r i we bbutiken för betalni ng. När
Konsumenten ha r valt en betalningsmetod på
Verifones bet alformul är i Onlineb etaltjänsten,
styrs
Konsumenten
till
det
ifrå gavarande
betalni ngssättets undersid a i Online betaltjänsten
för att ange de uppgifte r som Tillhandah ållaren av
betalni ngsinstrument kräve r för att möjliggöra
betalni nge n. Vissa betalni ngssät t och i vissa
betalni ngssituatione r
kan
det
krävas
att
Konsumenten styrs vidare til l Tillhan dah ållaren av
betalni ngsinstrument ens tjänst till exempel för
kontroll av identiteten. I dessa fall styrs
Konsumenten
aut omatiskt
tillbaka
till
Online betaltjä nsten
efter
att
åtgärden
har
genomfö rts. När betal ningsp rocessen är klar styrs
Konsumenten till baka till Handla rens web butik. I
betalni ngstransaktion en ä r Verifone motta gare av
betalni nge n. Betalninga rna överförs till Verifones
Konto för konsumentmed el.
3.4
Verifone
ta r
emot
betalnin gen
från
Tillhand ahå llaren av betalni ngsinstrumenten och
registre ra r den för Ha ndl are ns räkning på Kontot
för konsumentmede l.
3.5 Betalning en minus provi sionen i enlig het med
punkt 9.1 bokförs till Han dl aren på basis av de
uppgifte r
som
Handlaren
har
uppgivit.

Bokföringstiden bestäms enligt Verifones vid varje
tillfälle gällande prislista. I nedan beskrivna
situationer har Verifone rätt att avbryta eller
förbjuda överföringen av betalningen helt eller
delvis,
eller
förlänga
betalning stiden
för
bokföringen.
3.6 Enstaka betalningstrans aktioner från enskilda
Konsumenter som mottagits via Tillhandahåll are
av betalningsinstrument överförs inte en åt gången
till
Handl aren.
Verifones
överföringar
till
Handl aren
görs
inom
ramarna
för
en
överenskommen bokföri ngs peri od som en enda
betalni ng,
som
omfattar
samtliga
betalni ngstransaktioner som Verifone under en
bankdag har tagit emot för Handl arens räkning
minus Verifones provision som beskrivs i
Serviceavtalet, som slutits mellan parterna, och
eventuella andra avdrag samt andra fordringar på
Handl aren som baseras på leverans - och
underhål lsavtal
eller
annat
avtal
gällande
betaltermi nalen. Verifone ansvarar inte för
fördröjningar
och
fel
i
överföringen
av
betalni ngarna
hos
Tillhandahål lare
av
betalni ngsinstrument.
3.7 Någon ränta betal as inte för medel som finns
på Kontot för konsumentmedel.

4.Betalningsmetoder
betalni ngsinstrument

för

Tillhandahållare

av

4.1 Handl aren kan i Betaltjänsten välja att tillämpa
en eller flera bet alningsmetoder b land de
betalni ngsmetoder som Tillhandahållaren av
betalni ngsinstrument vid varje tillfälle har godkänt
för Verifone. Handlaren k an öka eller minska
antalet betalningsmetoder som den använder
genom att meddela detta till Verifone.
4.2 Ibruktagningen av va rje betalni ngsmetod
förutsätter att både Verifone och Tillhandahål laren
av betalni ngsinstrument k an enl igt sina egna
villkor avbryta och förbjuda Handlaren från att
använda deras betal nings metod. En avbrytning
eller ett förbud att använda en betal ningsmeto d
som Tillhandahåll aren av betalni ngsinstrument
implementerar
gentemot
Handlaren
börjar
automatiskt gälla även för Handlarens del.
Verifone ska utan dröjsmål meddel a Handlaren om
avbrytandet ell er förbudet.

5. Handl arens uppgifter
5.1 Handlaren ska up pge de uppgifter som
Verifone kräver om Handlarens företagsform,
ägarf örhållanden (inklusive uppgifter om eventuell
koncernägare
eller
di rekta
eller
indirekta
moderbolagsägare), Handlarverksamhetens natur
och Handlarens ansvarspers oner och andra saker
som rör Handl aren på avtalsformuläret samt vid
behov som svar på utredningar och förf rågningar
som Verifone gör.
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5.2 Han dlaren måste till Verifon e upp ge de vid
varje tillfälle nödvä ndig a identifie rings - och
kontaktuppgifter samt b a nkkontonummer och
betalni ngs anslutni ng.
Till
inlämning en
av
uppgifte rna måste man alltid använd a det
elektroniska system som Verifone anvisar. Om
uppgifte rna
än dras,
måste
Handla ren
utan
dröjsmål up pdate ra d em i tjänsten.
Exempel på dessa u ppgi fter är ä ndringar i
Handl arens äga ndestruktur eller l edni ng samt
överlåtelse av företaget ell e r dess medel.
5.3 Verifone ha r rätt att kontroll era up pgifterna
som Handla re n ha r up pgivit via offentliga källor
och myndigheter samt föret ag som upprätthåller
Konsumentup pgifter, såsom Befolkning sre gistrets,
kreditup plysningsföreta gs o ch/eller Pate nt - och
registre ringsverkets data bas er.
5.4 Ha ndla ren ge r sitt medgi vande till att Verifone
får öve rlåta alla upp gifter so m Handl aren ger samt
andra up pgifte r inh ämtade om Han dlaren till
Tillhand ahå llaren
av
betalningsinstrumenten,
andra
tjänsteleve rantö re r
förknippa de
med
genomfö ran det av Betaltjäns ten och myndigheter.
5.5 Ha ndla ren ansvarar fö r att de u ppgifter som
den lämn ar till Verifo ne är k orrekta och aktuella.

6. Uppgifte r om betaln ing ar som ska överföras
6.1 Betalnin gen överfö rs från Ko nsumenten till
Handl aren enli gt det som beskrivs i punkt 3 och på
basis av de upp gifter som Handla ren ha r u ppgivit.
Handl aren ansvarar för att till Verifone fö rmedlar
alla up pgifter som Verifo ne vid varje tillfälle kräver
om
Konsumenten,
bet alningstransaktionen,
Handl arens bankkonto samt uppgifte r som krävs
för att ansluta till datasystemen.
6.2 Han dla ren få r åtkomst till systemet för
Verifones
elektroniska
rapp orte ringstjänst
(Verifon e TCS - Transactio n Collectin g System),
varifrån
Handl are n
kan
inhämta
uppgifter
beträffan de
betal ningstransaktionerna.
På
Handl arens beg ära n och mot en separat avgift kan
Verifone
l evere ra
b etal ningsra ppo rter
och
uppgifte r om enskilda b etalnin gstransaktioner
gällan de Handl are n också på and ra sätt.
6.3 Verifon e varken p rod u cerar ell er fö rmedlar
uppgifte r om transporte r, mellanla grin ga r eller
transaktione rnas övriga lo gi stik mellan Handl aren
och andra pa rter (inklusive Konsumenter).

7. Avtal mellan Handl are n o ch Konsumenten
7.1 Handl are n ansvara r för att den identifierar
Konsumenten p å det sätt som vid varje tillfälle
förutsätts av lagstiftningen.
7.2 Han dla ren ansvara r för att den har en
dataskyddsbeskrivning enli g t personup pgiftslagen

tillgängli g för Konsum e nten ur vilken framgår hur
personuppgifterna om Konsumenten behandlas.
7.3 Verifone är inte part i avtalet mellan Handlaren
och Konsumenten och har inget ansvar för
Handl arens
produkter
eller
tjänster
ell er
relaterade rättsliga åtgärder mellan Handlaren o ch
Konsumenten, såsom beställning, avtal eller
leverans eller till dessa förknippade tvister
beträffande fel, fördröjning, brottslig verksamhet
eller något som helst avtalsbrott. Handl aren är
ansvarig gentemot V erifone för att korrekt och till
fullo uppfyl la sina avtalsskyldigheter gentemot
Konsumenten
i
enli ghet
med
Handlarens
erbj udanden, avtalsvillkor och Konsumentens
beställning. Verifone är dessutom inte part i
garantin som läm nas för produkten eller tjänsten
som Konsumenten emottar eller för relaterat
felansvar, reklamati on ell er motsvarande ärenden,
och ansvarar heller inte för några kostnader
förknippade med dessa.
7.4 Verifone är på intet sätt ansvarigt för några
som
helst
egenskaper,
funktioner,
fel,
fördröjningar eller icke -leveranser beträffande
produkten eller tjänsten som är mål för avtalet
mellan Handlaren och Konsumenten. Handlaren är
till fullo ansvari g gentemot Verifone för all a krav
som Konsumenten ställer och ersättningar och
skadestånd som betalas till Konsumenten i de fall
som beskrivs i dessa Handl arvillkor på grund av
fel, fördröjning eller något annat avtalsbrott från
Handl arens sida. Handl arens ansvar gentemot
Verifone gäller även i alla andra situationer där
Konsumenten på grund av avtalsbrott, lagen om
konsumentskydd eller någon an nan lag som är
tillämplig på annan handel och distansförsäljning,
med stöd av avtalsvillkoren för Tillhandahållaren
av betalningsinstrument och avtalspraxis, eller
något annat skäl som uppenbart inte är ogrundat,
rätt att från Verifone och via Betaltjänste n få
tillbaka sin betalningstransaktion helt eller delvis
och/eller ränta f ör den transaktionen eller någon
annan ersättning på basis av avtalet mellan
Handl aren och Konsument en.
7.5 Handlaren har rätt att debitera transaktionen
först när produkten eller tjänsten har levererats
eller då man är säker på lev eransen av den.
7.6 Verifone är till ingen som helst del ansvarig för
Konsumentens kriminell a verksamhet eller något
som helst avtalsbrott mot Handlaren. Om det för
Verifones del uppstår kostnader ell er ersättningar
på grund av Konsument ens avtalsbrott, förbi nder
sig Handl aren att på begäran betala kostnaden
eller ersättni ngsbel oppet plus två (2) procent samt
dröjsmålsränta enli gt räntel agen till Verifone.
7.7 Om Konsumenten hamnar i en tvist angående
en
förmedlad
betal ningstransaktion
och
betalni ngstransaktionen visar sig vara felaktig,
återbetalar
Verifone
mottagna
medel
till
Konsumenten och Handlaren är skyldig att ersätta
återbetalningsbeloppet till V erifone. Om Verifone
blir
ålagt
att
(a)
efter
besl ut
av
konsumentmyndighet er
el ler
domstol
göra
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utbetalni nga r elle r ersättnin gar som uppstått på
grun d av Han dlarens verksamhet elle r fel i eller
fördröjnin g av en prod u kt eller tjänst som
Handl aren erbj ude r ell er (b) på beg äran av
Tillhand ahå llaren av betalni ngsinstrumente n och i
enligh et
med
avtalsvillkoren
rel aterade
till
betalni ngsmetode n som Tillhand ahå llaren av
betalni ngsinstrument en vid varje tillfäll e tillämpar
återb etala
betal ning en
eller
göra
en
krediteri ngstra nsaktion till Konsumenten, antingen
direkt
eller
via
Til lhand ahåll aren
av
betalni ngsinstrument en, förbinde r sig Handl aren
att
på
beg ära n
betal a
betalnin gen
eller
ersättningsb elop pet pl us två (2) procent samt
dröjsmålsrä nta enli gt räntel a gen till Verifo ne.

7.11 Om Handl aren int e lev ererar produkten eller
utför tjänsten so m Konsumenten har beställt av
Handl aren inom den mel lan Handlaren och
Konsumenten avtalade ti dsramen, återbetalar
Verifone de medel som mott agits av Konsumenten
antingen direkt eller via Tillhandahållaren av
betalni ngsinstrument en till f ullo till Konsument en.
Återbetalni ngen görs när Verifone mottar ett krav
gällande den från Konsumenten , såvida Handl aren
inte genast framför en tillförlitlig utredning om att
produkten eller tjänsten har levererats på korrekt
sätt eller ger en godtagbar förklaring till varfö r
produkten eller tjänsten i nte har kunnat levereras.
Handl aren ansvarar för eventuell dröjsmålsränt a
som betalas för återbetalni ngen.

7.8 Handl aren ska utan dröjsmål återbe tala
betalni ngstransaktion en till Konsumenten genom
att
använda
åt erb etal ningseg enskapen
i
Betaltjänsten, såvida Konsumenten vägra r att ta
emot eller låter bli att hämta produkten ell er
tjänsten som den beställt av Handla ren, el ler
meddel ar Handl are n att d en utnyttjar sin rätt att
häva beställni nge n enligt ko nsumentskyddslagen.

7.12 Transport en ell er annan leverans av
Handl arens produkt ell er tj änst till Konsumenten
sker direkt mellan Handlaren o ch Konsumenten,
och Verifone har inget som helst ansvar gentemot
någondera av parterna för leveransen, tiden inom
vilken leveransen gjordes, ej genomförd leverans
eller eventuella skador som uppstår i samband
med leveransen och transporten.

7.9 Om en Konsument som befinner sig i
konsumentställning väg ra r att ta emot eller låter
bli att hämta en p rod ukt som den ha r beställt av
Handl aren,
elle r
medd el ar
Ha ndla re n
före
mottagand e av pro dukten eller tjä nsten att den
avser att utnyttja sin rätt att häva beställningen
enligt
konsume ntskyddslagen,
återbetalar
Verifone utan dröjsmål de medel som d et tagit
emot av Konsumenten via Tillhand ahå llaren av
betalni ngsinstrument en efte r att Handlaren har
meddel at Verifone om vägran, underlåten het att
hämta elle r utnyttjandet av rätten att häva
beställnin gen. Ha ndla ren an svarar för eventuell a
krav som Konsumenten ställer fö rknipp ade m ed en
eventuell betalni ngsfördröj n ing i samba nd med
återb etalnin gen, förutom då f örd röjni nge n beror på
försummelse från Verifo nes sida.

7.13 Handl are n ska se till att Konsumenten har
möjlighet att förmedla eventuella anmärkningar,
reklamationer och krav gällande Handlarens
verksamhet, tjänster och produkter di rekt till
Handl aren och att anmärkningar, reklamationer
och krav hant eras ut an dröjsmål och på ett
professionellt sätt. I händelse av anmärkningar,
reklamationer och krav måste Handlaren uppge
sina kontaktuppgifter i tjänsten för Konsumenten.

Till
skillnad
frå n
ova n
nämn da,
såvida
Konsumenten,
som
befinne r
sig
i
konsumentställning, vägrar att ta emot eller låter
bli att hämta en prod ukt eller en tjänst i enlighet
med 6 kap. 16 § i konsumentskyddslagen, får
Verifone
inn ehåll a
å terbetal ning en
av
Konsumentens medel till dessa delar, förutsatt att
Handl aren h ar g ett Veri fone en tillf örlitlig
förklarin g till varför den ifrå gavara nde p rodukten
eller tjä nsten inte omfattas av hävningsrätten i
konsumentskyddslagen.
7.10 Om någon ann an ä n Konsumenten so m
befinne r sig i en konsume nt ställning väg rar att ta
emot elle r låte r bli att h ämta en produkt som den
har beställt av Ha ndla re n, åt erbet alar Verifone de
medel som mottagits av Konsumenten antingen
direkt
eller
via
Til lhand ahåll aren
av
betalni ngsinstrument en efte r att Handlaren har
meddel at om vägran e ller unde rlåte nheten att
hämta prod ukten till Verifone elle r senast då
Konsumenten
framför
ett
krav
gällande
återb etalnin gen av betalnin g en.

7.14 Handl aren förbinder s ig att producera och
marknadsföra sina produkter och tjänster som
Betaltjänsten används för i enlighet med lagar,
förordningar,
myndighetsbestämmelser
samt
annars också enligt god praxis.
7.15
Handlaren
som
har
beställt
Onlinebetaltjänsten måste i sin marknadsföri ng se
till att Handl arens egen webbtjänst och Verifones
Onlinebetaltj änst samt ansvaret för dem inte
blandas ihop. Handlaren ska för varje beställni ng
skicka en bekräftelse antingen elektroniskt eller
skriftligt
och/eller
erbj uda
Konsument en
elektronisk åtkomst till att l äsa beställni ngen på
webben. Handlaren ska på begäran skicka en
bekräftelse el ler motsvarande för varje beställning
till Verifone inom två vardagar. Denna punkt 7.15
gäller inte betalt erminaltjäns ten.
7.16
Handlaren
är
skyldig
att
för
varje
betalni ngstransaktion i bet alterminaltjänsten ge
ett kvitto till K onsumenten som till innehållet ska
uppfylla samtliga Verifones vid varje tillfälle
gällande anvisningar och bestämmelser.
7.17 Handlaren är skyldig att följa samtliga
Verifones
vid
varj e
tillfälle
gäll ande
handl aranvisningar, vars aktuella version finns p å
Verifones webbpl ats.
7.18 Om Handlaren begär ytterligare betal ning av
Konsumenten eller ger rabatt på användningen av
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en särskild betalnin gsmetod, måste Handlaren
meddel a detta till Konsumenten innan betal ningen
genomfö rs. Betalninge n ska vara erforderl i g och
får inte överskrida de f aktiska kostnaderna som
den ifrågava ran de betaln i ngsmetoden orsakar
Handl aren. Ha ndl are n förbin der sig att följa lagar,
förordnin ga r
och
myndigh etsbestämmelser
gällan de tillä ggsbetal ning ar.

8. Handl are ns skyldigheter
8.1 Ha ndla ren ha r för de korttypers del som
avtalas i handl aravtalet god känna kort ut givna av
intern atione lla korto rga nisat ione r för b etalni ng av
de produkter och tjä nster som Handla ren erbj uder
och
i
enlighet
med
d essa
Handla rvillkor.
Handl aren har också för de korttypers del som den
har valt även skyldighet att godkän na betalningar
som görs med dessa kort.
8.2 Ha ndla re n förbind er si g att i samba nd med
återföringstra nsaktionen åt erbet ala det betalda
belop pet e ndast till det kort n ummer som användes
i den ursp run glig a betaln ing stransaktionen.
8.3 Ha ndla ren f örbi nde r sig att hantera u ppgifter
förknipp ade m ed ko rtets num mer konfid entiellt och
följa de inte rnatio nell a kortorg anisationernas
dataskyddsstandard Payme nt Card Ind ustry Data
Security
Standard
(P CI -DSS)
och
senare
upprättade förpliktigan de standa rde r som ersätter
PCI:n. Mer information om standard en fin ns på
webb platsen www.pcisecurit ystandard.o rg
8.4
Handl are n
Online betaltjä nsten ska
adress i en log g.

som
beställer
lagra köparens IP -

8.5 Transaktionsu ppgifte rna (log g)
Handl aren ska registrera samtl iga transaktions och kvittouppgifter i en l ogg. På b egä ran av
Verifone måste minst följande up pgifter utan
kostnad lämnas till Verifone inom fem daga r:
a)

Handl arens namn, ort och F O -numme r

b)

Betalningstra nsaktionens va luta och bel opp
samt momsuppgifter

c)

Transaktionsdatum et (verifie ringsdat umet)

d)

Det unika tra nsaktionsnumre t

e)

Handl arkod en som Han dla re n använd er

f)

Typ av transaktion (köp elle r återköp)

g)

Beskrivning
tjänsterna

av

de

köpta

varorna

eller

Dessutom
måste
Handl aren
som
beställt
Online betaltjä nsten på Verifones begäran inom
fem daga r och ut an kostnad förmedla Ha ndlarens
webb ad ress (URL -ad ress) til l Verifone.

8.6
Handlaren måste även på begäran av
Verifone kunna påvisa til l vilken adress de
beställda varorna eller tjänsterna har levererats.
8.7
Handlaren ska i enlighet med ovan nämnda
anvisningar spara transaktionsuppgifterna i 18
månader från transaktionsdatume t. Om Verifone
så begär ska Handl aren på egen bekostnad och
inom fem bankdagar lämna uppgifter till Verifone
om innehåll et i enskilda transaktioner. Om
korttransaktionernas handl aravtal upphör, ska
transaktionsuppgifterna på Verifones begäran
överlämnas ti ll Verifone. Transaktionsuppgifterna
är bokföringsuppgifter, som ska lagras i enli ghet
med bestämmelserna i bokföringslagen.

9. Faktureri ng, betal ningar och kostnader
9.1 Handl aren betalar Verifone för Betaltjänsten
och användningen av den enligt vid v arje tillfälle
gällande
prislista
eller
avgifter
enligt
Serviceavtalet enli gt de fakt ureringsperioder som
anges
i
Serviceavtalet
eller
i
prislistan.
Öppningsavgifterna för tjänsterna och den första
faktureringsperioden
faktureras
vid
leveranstidpunkten. Nä r Serviceavtalet upphör
återbetalar i nte Verifone redan erl agda avgifter.
9.2 Betalningstiden för fakturorna är 14 dagar
netto.
Avgifterna
ska
betalas
senast
på
förfallodatumet som anges på fakturan. Verifone
har rätt att för försenade betalni ngar utöver
indrivni ngskostnader och administrativa kostnader
debitera årlig dröjsmålsränt a i enlighet med vid
vardera tidpunkt gällande räntel ag räknat från
fakturans förfallodatum. Om Handlaren inte
betalar
förfallna
fakturor
trots
betalni ngsuppm aning och avstängni ng av tjänsten,
förfaller också övriga icke -förfallna fordringar för
tjänsten till omedel bar betal ning.
9.3 Tidsfristen för anm ärkningar på fakturan är
åtta (8) dagar. Eventuell a anmärkningar på
fakturan ska göras skriftligen före förfall odatum et.
Trots anmärkni ngen måste Handl aren betala den
delen av fakturan som tvisten inte gäller senast vid
förfallodatumet. Om anmärk ningen vid granskning
anses vara ogrundad, mås te Handlaren betal a
fakturan inklusive dröjsmåls ränta inom två veckor
från det att han eller hon har meddelats resultatet
av granskningen.
9.4 På begäran av Handl aren lämnar Verifone
uppgifter om hur fakturan har genererats till de
delar som det är tekniskt och lagenli gt möjligt. Om
Handl aren kräver en grupperi ng, vilket kräver
upprepat manuellt arbete, har Verifone rätt att
debitera
en
avgift
enligt
prislistan
för
specifikationen.
9.5 Verifone debiterar Handlaren provision enligt
vid varje tillfälle gällande prislista för varje
transaktion som gjorts till Handlaren och som
Verifone förmedlar. O m ingenting annat avtalats,
dras provisionen automatiskt från transaktionerna
som Verifone bokför till Handlaren. Övri ga
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eventuella
överenskomna
betalni nga r
ell er
kostnader faktu reras sepa ra t Verifone förb ehåller
sig rätten att inne hålla beta lninga r till H andlaren
till ett belopp som motsvarar eventuella fordri ngar.
9.6
Han dla ren
är
skyldig
att
betal a
en
minimiprovision till Ve rifone enligt vid varj e tillfälle
gällan de
prislista
också
för
avbrutna
betalni ngstransaktion er, såvida Konsumentens
betalni ng red an had e överförts till Verifones Konto
för konsumentmede l.
9.7 Om köpet avb ryts med anl edni ng av att
Konsumenten
utnyttjar
s in
ret urrätt
enli gt
konsumentskyddslagen ell er av något ann at skäl
som inte beror p å Verifo ne och Verifone blir
skyldigt att återbet al a d et erla gda kö pep riset till
Konsumenten, ska Handl are n ersätta Verifone för
de betal nin gar som Verifone h ar åt erbetalat
inklusive ett utredningsarv ode enli gt prislistan.
Om Handla ren försumma r sin skyldighet att
återb etala
betalni nga rna
inklusive
till
dem
förknipp ade utredni ngsarvo den, har Verif one rätt
att inneh ålla det n ämnda bel oppet från betalningar
som annars ska göras till Ha ndla ren.
9.8 Verifon e ha r rätt att ändra storleken på
provisione n och and ra avgi fter som debiteras i
anslutning till Betal tjä nsten i enlighet med punkt
19 i d essa Ha ndla rvillkor. Verifone ha r rätt att
debite ra en än dri ngsavgift enligt prislistan för
varje byte av kortprovision.
9.9 Priserna i p rislistan an ges exklusive moms.
Verifone faktu rerar Han dlaren lagstad gad moms
retro aktivt.

10. Produktion och använd ni ng av tjänsten
10.1 Verifo ne p rod ucera r de n serviceavtalsenliga
tjänsten med Verifones metoder och på det sätt
som man anser vara bäst samt använder
unde rleve rantö re r i produ ktionen av tjänsten.
Verifone
ansvara r
fö r
den
a nvända
unde rleve rantö rens p restatio n såsom för si n egen.
Verifone ha r rätt att göra än drin gar som påverkar
tekniken i och användning en av tjänsten. Om
sådana
ä ndring ar
förutsätter
ändringar
i
webb utiken
för
Handl a ren
som
beställt
Online betaltjä nsten, ska Handl aren p å egen
bekostnad se till att sådana änd ringa r gen omförs.
Verifone info rmerar inom en rimlig tid om
ändringa r i tjä nsten som påv erkar Han dlaren, dock
senast två månader i förväg. För ändringar i
tjänsten som Handla ren kräv er, debite ras en avgift
som fastställs av Verifone.
10.2 Tjänstens inn eh å ll och särskilda villkor som
tillämpas på d en bestä ms i enlighet med
Serviceavtalet
och
dess
bilagor,
inklusive
Verifones
gäl lan de
servicebeskrivningar.
Uppgifte r som prese nteras i broschyrer elle r annat
marknadsföri ngsmateri al är inte definitioner av
tjänsten och förbi nde r inte h eller Ve rifone.

10.3 Ägande - och immateri alrätten till program,
dokument,
testmaterial
och
uppgifter
samt
ändrade versioner av dessa som producerats av
Verifone är egendom som tillhör Verifone eller en
tredje part (såsom Verifone s huvudman ell er
underleverantör) och Handl aren har således inte
rätt att utan föregående skriftligt medgivande av
Verifone kopiera, översätta eller ändra material,
dokument ell er program ell er överlåta dessa för
användning av en tredje part, eller använda
programmen till att producera tjänster för tredje
part, såvida det inte är obligatoriskt i enlighet med
lagstiftning.
10.4 I anslutning till Onlinebet altjänsten ger
Verifone
Handlaren
rätt
att
använda
programtjänster
och
programmaterial
som
levererats på basis av Serviceavtalet under
Serviceavtalets
giltighetstid
i
Handlarens
handl arverksamhet. Handl aren samt de tredj e
parter som verkar i Handlarens ställe har dock rätt
att använda material som i nnehåller material om
Handl aren, som denna fått tillgång ti ll i
programtjänsten och material som skapats för
Handl aren, såsom rapporteringsdata, också efter
att Serviceavtalet har upphört. När användarrätten
upphör måste Handlaren på egen kostnad antingen
återlämna eller på Verifones begäran förstöra de
origi naldokument samt kopior av dem, datamedier
och dokumentation som Handlaren har i sin ägo.
10.5 Handl aren ansvarar för anskaffningen av och
funktionsskicket för de enheter och program som
inte ingår i den serviceavtalsenliga tjänsten. Om
ingenti ng annat avtalas ans kaffar Handlaren all a
de kommunikationsanslut ni ngar som tjänsten
kräver till sina verksamhetsställen och ansvarar
för samtliga kostnader och ri sker förknippade med
dessa.

11. Handlarens egna integrationer
11.1
Handlaren
som
har
beställt
Onlinebetaltjänsten ansvarar för sin egen del för
genomförande och testning av gränssnittet mellan
Verifones
O nlinebetaltjänst
och
Handlarens
Webbutik. Handl aren förbinder sig till att på egen
bekostnad följa och underhålla det av Verifone
konfigurerade gränssnittet. Verifones ansvarar för
uppdateri ngen av gränssnittsbeskrivningen och
gränssnittet så att de uppfyller de punkter som
Handl aren och Verif one har överenskommit i
avtalet samt för datakonfigurationerna som nämns
i kapitel 12 (Dataskydd). Verifone informerar om
nya
gränssnittsversioner
och
relaterade
egenskaper minst två (2) månader innan de
implementeras. Verifone förbinder sig att utöver
det
senaste
gränssni ttet
stödja
alla
gränssnittsversioner som publicerats under året.
Om den senaste gränssnittsversionen innehåll er
obligat oriska krav, som ställs av de gällande
standarderna
inom
kortbetalni ngsbranschen,
stöder Verifone endast den versionen som är
aktuell efter publiceri ngen eller senare versioner.
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Verifone ansvarar inte för kostnader som
uppd ateri nge n av gränssnitt et orsakar Ha ndl aren.

12.6
Handlaren
ansvarar
oberoende
av
försumlighet för samtliga Autentiseringsuppgifter
som getts för användning till Handl aren.

11.2
Ha ndla re n
som
beställer
Betalterminaltj änsten ansvarar själv för sin del av
integratione r mell an Ve rifon es betalte rminaltjänst
och Handla re ns andra system samt kostnaderna
för dessa.

12.7 Handlaren ansvarar för att dess tjänst
tekniskt produceras så att dataskyddet för
Konsumenten som använder Handlarens tjänster
eller Verifone eller datasäkerheten inte äventyras.

12. Dataskydd

13. Betaltjänstens tillgänglighet

12.1 Verifon e förbi nde r sig i enlighet med avtalen
mellan
Verifon e
och
Tillhand ahå llare
av
betalni ngsinstrument att gen omföra tjänsten så att
den
u ppfyller
vid
varj e
tillfälle
g ällande
obligat oriska
dataskydd sföreskrifter
och
standard er.

13.1 Verifone levererar och upprätthåller de
Verifone
betalterminaler
som
betaltermi naltjänsten kräver enligt villkoren i de
separata l everans - och serviceavtal som gäller
dem.
En förutsättning för produktionen av
betaltermi naltjänsten är att betalterminal ern a
fungerar.

12.2 Verif one och Handl aren ansvarar båda för
sina
respektive
datasystems
del
för
att
dataskyddet i dem har ordn a ts på erforderl igt sätt
och att systemen på ett tillförlitligt sätt är
skyddade mot obeh örig a nvä ndnin g.
12.3
Använd arn amnet
o ch
lö senord et
till
administratio nsgrä nssnittet i Betaltjänsten och
andra
motsvarand e
inlogg ningsuppgifter
(”Autentise ringsu ppgifte r”) ska hållas hemli ga och
endast ges till de perso ner som verkar för
Handl arens del och som har ett grundat behov av
att känna til l dessa uppgifte r. Handl aren ansvarar
för att Autentiseri ngsupp gifterna använ ds på ett
korrekt sätt. Handlaren ä r skyldig att omedelbart
meddel a Verifon e om Aut entiserin gsuppgifterna
har kommit till en tredj e p arts känned om samt
andra dataskyddsrisker som
Handlaren får
känned om om.
12.4 Han dlaren förbi nde r sig att omedelbart och
senast inom ett dygn m eddel a Verifo ne om
dataintrång e ller fö rsök till dataintrång, som
Handl aren har fått kännedo m om eller misstänker,
riktade till elektron iska eller fysiska ko pior som hör
till
Handla ren
själv,
dess
ombud,
unde rleve rantö re r elle r a ndra i nstanser vars
tjänster, system eller konto uppgiftsinn ehåll, som
tar
emot
ell er
ha ntera r
Ha ndl arens
betalni ngstransaktion er elle r kontouppgifte r, samt
missbruk eller försök till m issbruk av tjänsten, kort
eller kontou ppgifte r som den har fått kännedom om
eller misstänker som har orsakat eller kan orsaka
skada
för
kortinn ehava rna,
Verifon e
eller
Tillhand ahå llaren av betal ni ngsinstrumente n .
12.5. Handl aren förbi nde r sig att unders öka ovan
beskrivna dataintrång elle r försök till dataintrång
samt upprätth ålla sitt system så att situationen
inte upp re pas och ge en förklaring av ä rendet till
Verifone.
Handl aren fö rbin der sig att på b egä ran av
Tillhand ahå llaren av betalni ngsinstrument e n och
på eg en b ekostnad me d till gängli ga me del hjälpa
Verifone att reda ut missbruket eller misstanken
om missbruk av korten och/e ller konto upp gifterna.

13.2.
Onlinebetaltj änsten är tillgängli g för
Handl aren 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i
veckan året runt, bortsett från driftsavbrott
orsakade av service, uppdateringar, underhåll,
störningar och andra jämförbara orsaker.
13.3. Verifone garanterar inte att Betaltjänsten
fungerar utan avbrott i Handlarens regi. Verifone
strävar efter att med sin verksamhet minimera
olägenheterna som orsakas av eventuella avbrott.
13.4 Verifone har rätt att stänga av tjänsten, en
del av tjänsten eller b et alningsmetoder med
anledning av riskhanteri ng, såvida Verifone har ett
grundat skäl till det eller om systemet hotas av ett
intrång, grovt missbruk eller om en myndighet
bestämmer eller rekommenderar att användningen
av tjänsten begränsas.
13.5 Verifone ansvarar inte för fel eller störningar
som förekommer i tjänster eller dat asystem som
administreras
av
kreditinstitut
eller
andra
finansieri ngsinstitut, som Verifone, Konsumenten
eller Handl aren använder.
13.6
Verifone
ansvarar
inte
för
kommunikationsnätverkets
funktion
eller
eventuella störni ngar i dataöverföri ngen och inte
heller för störningar eller hinder att använda
Betaltjänsten med anl edning av detta.
13.7 Onli nebetaltjänsten anses ha ett fel om de n
skiljer sig väsentligt
från de egenskaper
som beskrivs i Serviceavtalet och denna avvikelse
väsentligt
försvårar
användningen
av
Onlinebetaltjänsten betydligt .
13.8 Verif one ansvarar inte för att åtgärda fel som
inte beror på Verifone eller som åligger
Handl arens ansvar. Verifone har rätt att debitera
separat för utredni ngs - och reparationsarbeten
som är förknippade m ed sådana här fel, inklusive
fel som beror på:
- Felaktig användning av tjänsten, vårdslöshet
eller försummelse att föl ja anvisningar gäl lande
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använd ning ell er u nde rhål l av tjänsten
uppfylla miljökrave n för tjän sten, eller

eller

Enhete r,
data anslutnin gar,
p rog ram
ell er
konfiguratione r som inte omf attas av Betaltjänsten
eller änd ring ar el ler rep ara tioner som utförts av
någo n ann an ä n Veri fon e.
13.9 Verifo nes ansvar fö r fel i Betaltjänsten
begränsas till åtgärde r av felfunktione r i tjänster
som åligger Ve rifones a nsvar.

14.
Effekten
av
Tillhand ahål laren
betalni ngsinstruments tjänster

av

14.1 Tillha ndah ålla rna av bet alningsinstrument har
i sina egna villkor, som ingå r i avtalet som
upprättas
mellan
Veri fone
och
varje
Tillhand ahå llare
av
betalni ngsinstrument,
förbe hållit sig rätten att ä ndra funktionssätten och
villkoren för sina betaltjäns te r. Verifone har rätt att
ändra Betaltjänsten på ett sätt som motsvarar de
ändringa r som genomförs av Tillhandahål lare av
betalni ngsinstrument. Dessutom har Verifo ne rätt
att änd ra Betaltj änsten om ä ndri ngen be ro r på en
lag, en förord ning, e n myndigh etsbe stämmelse
eller ett myndighetsbeslut eller på g rund av
ändringa r i intern atione lla kortorganisati oners
regl er ell er anvisning ar. Verifone strävar efter att
informe ra om änd ring ar i tjänsten som påverkar
Handl aren inom e n rimlig tid på förha nd.
14.2 Vid öv erfö ring av betal ningstra nsaktioner till
Verifone
till ämpar
Til lhand ahåll arna
av
betalni ngsinstrument sina egna bokfö ringstider.
Om Tillhandah ålla ren av betalningsinstrum ent
tillämpar län ge bokföri ngs tider på grund av
Konsumentens reklamatio n eller vilken annan
orsak som helst, förlängs Verifon es bokföringstid
gentemot Ha ndl are n i motsvaran de utsträckning.
14.3 Handl aren fö rbin der sig att på beg äran av
Verifone
elle r
Till hand ahåll aren
av
betalni ngsinstrument
hjäl pa
Verifone
och
Tillhand ahå llaren av betalni ngsinstrume nt att
utred a missbruk eller mi sstänkt missbruk av
betalni nga rna, inklusive att inom två vardagar
lämna in till äre ndet relate rad dokume ntation till
Verifone el ler myndi ghete rn a.
14.4 Fö r mottaga nde av Visa - och Mastercard kortbetalni nga r tillä mpa r Verifon e inlöse navtalet
för kortbetal ning ar för Svens ka Handelsb anken AB
(pub l), filialen i Finland, FO -numme r 0861597 -4.
Verifone up prätta r Serviceav talet i stället och som
ombud för banke n som tar emot och bokför
kortbetalni nga rna, Svenska Han delsba nke n AB:n
(pub l). Handl aren h ar rätt a tt vid behov di rekt ta
kontakt
med
ovan
nämnda
mottaga re
av
kortbetalni nga r. Han delsba n kens kundtjänst
tfn 010 444 254 5 (se rviceval 2), mån -tors kl. 8 -17,
samtalskostnad 0,0821 euro/samtal + 0,1190
euro/min ut.

15. Reklamationer och skadeståndsansvar
15.1 Reklamationer relaterade till Betaltjänsten
funktion eller fel i den ska framföras skriftligen till
Verifone inom fjorton (14) dagar från det att felet
upptäcktes. I annat fall förlorar Handlaren sin rätt
att åberopa felet. Reklamationen ska skickas per
e-post till adressen palaute@verifone.fi.
15.2 Verifone har inget skede ansvar för di rekta
eller indirekta skador som orsakas Handlaren,
såsom
minskad
försäljning,
förl ust
av
marknadsandel, utebliven avkastning, fö rlust av
intäkter eller annan motsvarande skada.
15.3 Verifone ansvarar inte för skador som orsakas
av fel eller brister i uppgifter gällande i dentifiering,
kontakt
eller
uppdrag
ell er
betalni ngsanslutni ngsuppgifter som Handl aren har
uppgivit för Verif on e.
15.4 Verifones ansvar för fel och fördröjningar
begränsas till korrigering av felet eller alternativt
nytt genomförande av den felaktigt genomförda
eller fördröjda tjänsten. Verifones maximala
ansvar för varje betalningstransaktion begränsas i
varje fall till beloppet som Konsumenten har
överfört till Verifones Konto för konsumentmedel.
Verifones skadeståndsansvar gäll ande direkta
skador som av Verif ones försumlighet att uppfylla
Serviceavtalet orsakats Handlaren begränsas till
provisionen för månaden i nnan olyckshändelsen
och utöver detta även provisionen för högst tre (3)
månader per avtalsår.
15.5 Verifone ansvarar inte för skador som orsakas
av force majeure ell er en tredje parts verksamhet
eller underlåtenhet att utföra sin verksamhet, som
Verifone rimligen inte kan påverka. Som force
majeure anses sådana av Verifone oberoende
händelser, som förhindrar genomförande av
åtgärder som Serviceavtalet förutsätter eller som
gör att de blir orimli gt besvärliga att genomföra
och som inte kan förhindras, krin ggås ell er vars
effekter inte går att undanröj a utan betydliga
kostnader eller betydlig tidsförlust. Ett sådant här
ansvarsfriskrivande
hinder
kan
vara
en
myndighetsåtgärd, krig eller hot om krig, uppror
eller uppl opp, strejk, lockout eller någon annan
stridsåtgärd, störni ng i postgång, automatisk
datahanteri ng, dataöverföri ng, annan elektronisk
kommunikation
eller
strömförsörjning,
finansieri ngsinstitutens verksamhet samt avbrott
eller fördröjni ng i Verifones verksamhet orsakad
av eldsvåda eller någon anna n olycka.
15.6 Om Handlaren ell er någon annan instans som
fungerar som dess ombud har försummat
avtalsenliga säkerhets - oc h datasäkerhetskrav,
krav
relaterade
till
missbruksrisker,
Handl aranvisningar eller anvisningar baserade på
internationella kort orga nisat ioners krav, förbinder
sig Handl aren att utan dröjsmål och till fullo
ersätta
de
sanktioner
som
internationella
kortorganisationer dömer Tillhandahåll are av
betalni ngsinstrument och/ell er Verifone att betala
samt andra kostnader och andra skador som
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orsakats Tillhand ahåll are av betalni ngsinstrument,
Verifone, Konsume nten e l ler tre dje p arter i
enligh et med V erifo nes och/ eller T illha nda hållaren
av betalnin gsinstruments krav.
15.7 Verifone ha r rätt att stoppa sådana
betalni ngstransaktion er som Tillhan dah ållaren av
betalni ngsinstrument stoppa r och/eller återkräver
från Verifon e. I ovan angi vna fall har Verifone
dessutom rätt att d ra av beta lningstra nsaktionerna
från Han dlarens kommande bokföringa r eller att
fakturera dem retroaktivt. Verifone övervakar
betalni ngstransaktion ern a
och
avvisar
transaktione r som det misstänker vara missbruk.
Dessutom får Verifone g rans ka och/eller se till att
de av Han dla rens tra nsaktioner som öve rskrider
en viss risknivå granskas, godkänns och avvisas
manuellt.

16. Sekretess
16.1 Verifo ne och Han dla ren ha r tystnadsplikt,
som omfattar båda pa rterna och konfidentiella
uppgifte r om deras respektive verksamheter, som
åtminstone
är
info rmation
gäll ande
företagsh emlighet er,
Betaltjänstens
genomfö ran desätt,
säkerhetslösninga r
och
Serviceavtalets
villkor
samt
uppgifter
som
parte rna på a nnat sätt mottar konfid entiellt i sin
serviceavtalsenliga verksa mhet. Uppgifte r som
omfattas av tystnadsplikten får inte a nvändas till
något a nnat än g enomfö ran de av det syfte som
förutsätts av Service avtalet. Tystnadsplikten
gälle r i fem (5) å r efter a tt Serviceavtalet har
upph ört ell er, såvida l age n förutsätter e n längre
tid, under den ifrågava ran de längre tiden.
16.2 Verifon e äge r informati onen som går genom
betalni ngsformul äret och h ar rätt att anv ända
denn a info rmation till att u tveckla sina tjänster
och/eller
produkter.
Ha ndlarens
företagsh emlighet er och/elle r känsliga upp gifter få
unde r inga som helst omständighete r överlåtas till
tredje p art så att Han dla rens identitet går att
utrön a.
16.3 Tys tnadsplikten gäl ler dock inte uppgifter
som har blivit kända utan a tt tystnadsplikten har
brutits, som parten som tagit emot uppgifterna har
fått från tre dje parte r so m inte lyder under
tystnadsplikten eller som mottagare n redan fått
känned om om innan uppg ift erna öve rlåts. Parten
får utan att tystnadsplikten hindra r det överlåta
uppgifte r på b ehö rig up pman ing av myndighet ell er
domstol eller me d stöd av la gen ell er n ågo n annan
gällan de, fö rpliktigan de fö re skrift. Tystnadsplikten
förhin dra r inte Verifo ne frå n att överlåta uppgifter
om
Handl are n,
dess
Konsumenter
ell er
betalni ngstransaktion er
till
Verifones
koncernb olag,
Tillh a ndah ålla re
av
betalni ngsinstrument,
internationella
kortorg anisation er ell er tjä nsteleverant örer som
deltar i ge nomförand et av Betaltjä nsten, förutsatt
att tjänsteleverantö re rna h ar förb und it sig till
erforderliga villkor g ällan de tystnadsplikt.

17. Upphovsrätt och varumärken
17.1 Upphovsrätter och varumärken förknippade
med enheter och program som används i
Betaltjänsten eller genomförandet av den tillhör
Verifone och tredje parter. Alla rättigheter till
upphovsrätten och varumärkena förbehålles.
17.2 Handlaren förbi nder si g att varken kopiera,
publicera eller vidaredistribuera information, som
ingår i tjänsterna, elektroniskt eller via några
andra kommunikationskanaler utan föregående
tillstånd av upphovsrättsmannen.
17.3 Med stöd av Serviceavtalet mellan Handlaren
och Verifone har Handlaren rätt att under
Serviceavtalets giltighetstid använda Verifones
namn och logotyp i anslutning till Betaltjänsten.
Handl aren förbinder sig at t följa Verif ones vid
varje tillfälle gällande anvisningar gällande
användningen
av
varumärket
Ve rifone.
Användning av varumärket Verifone är endast
tillåten
i
anslutni ng
till
Betaltjänsten.
Användningsrätten till varum ärket Verifone upphör
då Serviceavtalet upphör, varmed Handlare
förbinder sig att omedelbart ta bort varumärket
Verifone från sin tjän st.
17.4 Verifone har rätt att använda Handlarens
namn och l ogotyp samt Handlarens andra
kännetecken som referens i sin marknadsföring,
såvida Handl aren inte skriftligen förbjuder det.
17.5
För
användning
av
firmanamnet
för
Tillhandahållaren av betal ni ngsinstrument, dess
varumärken eller materi al som skyddas av
upphovsrätten
krävs
ett
separat
skriftligt
medgivande antingen av
Tillhandahållaren av betalni ngsinstrumenten eller
Verifone.

18. Kränkningar av immateri ella rättigheter
18.1 Verifone ansvarar för att tjänsten som den
producerar inte kränker i mmaterialrätter som
gäller i Finland under Servic eavtalasperioden.
18.2 I händelse av att talan väcks eller krav ställs
på Handlaren på basis av att användningen av en
tjänst som lev ereras av Verif one i Finl and kränker
immaterialrätten, ombesörj er Verifone försvaret av
Handl aren på det som Verifone anser bäst och
betalar de kostnader som Handl aren döms att
betala. Handlaren har i nte rätt att utan skriftligt
medgivande på förhand av Ve rifone ingå ett avtal
i ärendet eller på andra sätt avtala om ärendet med
den som väckt talan eller ställer kravet. Verifones
ansvar förutsätter att Handl aren skriftligen
meddel ar Verifone om kraven så fort Handl aren
har fått vetskap om dem och samtidigt b emyndigar
Verifone att se till Handlarens bästa samt
tillhandahåll er Verifone all nödvändig informati on
och hjälp för att sköta ärendet.
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18.3 Om e n kränkni ng av immaterialrätten enligt
punkt 18.2 vin ner l aga k ra ft eller om Verifone
anser att kränknin gen ä r sannolik, kan Verifone
efter e get g ottfinnan de och på ege n bekostnad
anskaffa rätt att fortsätta använda tjänsten ell er en
del av d en, e rsätta tjäns ten med e n annan
motsvarande pro dukt vars an vändnin g inte kränker
ovan nämn da rätter, elle r ändra tjänsten så att
kränkning en inte läng re är et t faktum. Verifone har
då även rätt att avsluta p ro duktionen av tjänsten
utan up psägni ngstid. Verifo nes ansvar g ällande
kränkning av immaterialrätten beg ränsas till
åtgärderna i kapitel 1 8 i dessa villkor.

villkoren i något annat avtal mellan Verifone och
Handl aren eller om Handlarens aktioner, tjänst
eller marknadsföri ng inte uppfyller kraven i lagen,
myndighetsbestämmelser el ler god praxis, eller
om Handlaren blir betalni ngsoförmögen eller har
ansökts
för
likvidation
eller
konkurs,
saneringsförfarande för företag, eller om ett
beslagtagnings -, utmätnings - eller något annat
motsvarande verkställighetsförfarande riktas till
Handl aren eller Handlarens egendom, eller om
Handl arens
ekonomiska
situation
ell er
funktionsförmåga försämras eller om Handl arens
kreditvärdi ghet sänks.

18.4 Verifon e är inte a nsvari g gentemot Ha ndlaren
för kränkni nga r av immate ri alrätten som orsakats
av att tjänsten har modifierats eller använts i ett
syfte som den inte är p lan erad elle r go dkänd för,
eller om tjänsten anvä nds tillsammans med en
prod ukt eller tjänst s om levererats av en annan
leverant ör elle r står i strid med Verifones
anvisninga r.

Verifone har rätt att avbryta användningen av
Betaltjänsten om Verifone har grundad anledni ng
att misstänka att Betaltjänsten används i
verksamhet som står i strid med lagen ell er
Serviceavtalet,
eller
om
användni ngen
av
tjänsterna äventyrar Verifones datasäkerhet eller
om Handlaren är föremål för reklamationer från
Konsumenter gällande leverans av en såld produkt
eller tj änst eller kvalitet, ell er om kortinnehavare
gör reklamationer betalningstransaktioner gjorda
av
Handl aren
och/ell er
något
av
dess
verksamhetsställen
oftare
än
genomsnittet.
Verifone har rätt att säga upp och stänga av
kortbetalni ngsavtalet
samt
avtalet
för
betaltermi nalen om Handlaren blir föremål för
utmätning.
Handlaren
m eddel as
om
detta .
Verifone har rätt att fakturera Handlaren för
manuellt merarbete som utmätningen orsakar.

19. Ändri ng av Handl arvillkor och öve rlåtelse av
avtal
19.1 Verifo ne ha r rätt att ändra storleken på
provisione n för Betaltjänste n och andra avgifter
som debiteras i ans lutning till Betaltjänsten. Den
nya prislistan börj ar gäl la vid det datum som
Verifone med dela r, dock tidigast efter två (2)
månade r efter att meddel an det om änd rin gen har
skickats till Handlare n.
19.2
Verifo ne
h ar
rätt
att
ändra
dessa
Handl arvillkor och and ra villkor i Serviceavtalet.
Verifone meddel ar Handl a ren skriftligen eller
elektroniskt om änd rin gar i Hand larvillkoren. De
nya Handl arvillkore n börj ar gälla vid det datum
som Verifone med dela r, doc k tidigast efter två (2)
månade r efter att meddel an det om änd rin gen har
skickats till Handlare n.
19.3 Han dla ren h ar inte rätt att överlåta
Serviceavtalet
eller
sin a
rättigh eter
och
skyldigheter e nligt Serviceav talet utan fö re gående
skriftligt medgivande frå n Verifone.
19.4
Verifone
Serviceavtalet till
koncernb olaget.

få r

ö verlåta

20. Serviceavtalets giltigh et, avbryta Betaltjänsten
och uppsäg ning och h ävning av Serviceavtalet
20.1 Serviceavtalet gäller t ills vidare eller under
en övere nskommen tidsfrist.
20.2 Verifo ne ha r rätt att avb ryta använd ningen av
Betaltjänsten ell er häva Serviceavtalet med
omedel bar verka n om Hand lare n har väsentligen
brutit mot dessa Handla rvillkor, Serviceavtalets
övriga
villkor,
villkoren
i
levera ns och
unde rhål lsavtalet
för
b etaltermin alen
eller

20.3 Om något av kriterierna i punkt 20.2 uppfylls,
får Verifone i stället för att häva eller avbryta
Serviceavtalet begränsa de betal nings metoder
från Tillhandahåll are av betalningsinstrument som
Handl aren använder, förlänga betal ningstiden för
bokföringarna, begränsa försäljningen genom att
ange månads - eller veckospecifika maximibelopp
för försälj ning samt ange bet alning av säkerhet till
Verifone som ett villkor för användning av
Betaltjänsten eller vägra genomföra bet alningen.
Ett meddelande om ovan nämnda ska skickas till
Handl aren.
20.4 Om Verifone oberoende av sig själv orsakas
extra kostnader (t.ex. på grund av tredj e part ers
avgifter, meddel anden enligt punkt 15, kostnader
för att spårarbete i fall där parten i bet alningen är
en
person
utanför
europeiska
ekonomiska
samarbetsområdet, kostnader som uppstår till f öljd
av
felaktiga
betalni ngstransaktioner)
för
betalni ngstransaktioner
ell er
verksamhet
förknippad med Handl aren, har Verifone rätt att
debitera dessa kostnader av Handl aren.
20.5 Verifone har även för enskilda Konsumenters
del rätt att förhindra Konsumenten från att
använda betalningsinstrument om:
(1)
säkerheten
för
användn i ngen
betalni ngsinstrument har äv entyrats,

av

2)
det
finns
skäl
att
misstänka
att
betalni ngsinstrument et används obehöri gt eller
bedrägli gt, eller
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3)
bet alnin gsinstrumente t
berättiga r
till
använd ning av kre dit och ri skerna med an ledning
av det är förh öjd a för att använd aren av
betaltjänsten som ä r ansvarig fö r betal ning av
krediten inte kan uppfylla sin betalningsskyldighet.
Verifone
måste
skriftligen
info rmera
om
förhin dra ndet att använd a b etalnin gsinstrumentet
och orsakerna till d et till inneh avaren av
betalni ngsinstrument et och Handl aren, förutom om
informe ring en äve ntyrar tillförlitligh eten i eller
säkerheten
fö r
betaltjä nsterna
ell er
om
informe ring en är fö rbj ude n e nligt lag.
20.6 Båda parte rna ha r när som helst rätt att
skriftligen
säga
upp
til ls
vidare
gällande
Serviceavtal
med
tre
(3)
månaders
uppsäg ningstid.
Om
Handla ren
avlägsnar
Online betaltjä nsten från sin egen o nlinetj änst, har
Handl aren skyldighet att säga upp Se rvicea vtal.
Om Verifone h ar med dela t om föränd ringar i
Handl arvillkoren elle r de pris er som är förknippade
med
tjänsten,
får
Ha ndla ren
sä ga
upp
Serviceavtalet med en (1 ) månads u ppsägningstid
fram till det datum då än dri n garn a träd er i kraft.
20.7 Handl aren har rätt att u pphäva S erviceavtalet
med omedelb ar verkan om Verifon e har b rutit mot
dessa villkor elle r villkoren i ett eventuellt separat
Serviceavtal på ett väsentligt sätt, eller om
Verifone a nsökt för likvidation elle r konkurs,
sanerin gsförfarand e
för
f öretag,
elle r
om
beslagtag nings -, utmätnin g s - eller något annat
motsvarande verkställig hetsförfara nde riktas till
Verifone el ler Ve rifones eg e ndom.
21. Tillämplig la g och domstol
21.1 På Serviceavtalet tillämpas Finlands lag.
21.2 Tvister som h änför s ig till Serviceavtalet
avgörs av Vanda tingsrätt.

T ILLÄGG 1: Tillägg gällande data skydd
Datum: 25.03.20 18
1. Tillägg gäll and e dataskydd
Med detta meddela nde (”Tillägg ”) änd ras det
serviceavtal (”Avtalet”) som slutits mellan Verifone
Finland Oy ("Verif one" ) och Konsumenten för den
delen som gäller ha nteri nge n av personuppgifter.
Tillägget
är
förknipp at
med
EU:s
nya
dataskyddsförord ning. Bort sett från det som
nämns ned an, förbl ir Avtale ts villkor oförändrade
och giltiga med n uvara nde i nneh åll.
Enligt avtalet har Ve rifone rätt att ändra Avtalets
villkor genom att skicka ett skriftligt meddelande
om det två (2) månade r i förväg. Avtalsvillkoren i
detta Tilläg g komplettera r o ch utgör en oskiljbar
del av Avtalet och kommer att börja tillämpas två
(2) mån ade r efter ova n näm nda dat um.

Termerna som används i detta Till ägg har
betydelser som definieras nedan. Termer som
anges med versal begynnelsebokstav som inte
definieras nedan har en innebörd som görs klar i
Avtalet.

2. Definitioner
I det här Ti llägget har följande termer nedan
angivna betydelser:
"Hantera/hant erad",
"Registeransvarig",
"Personuppgiftshandläggare", "Den registrerade",
"Kränkning av dataskyddet för personuppgifterna"
och "Särskilda personuppgift sgrupper" har samma
betydelse som i dataskyddslagarna.
"Filial" innebär en gemenskap som äger eller som
har bestämmanderätt och som ägs av parten eller
står under dess bestämmanderätt, eller har samma
ägare eller står under samma bestämmanderätt
som parten, då bestämmanderätten definie ras som
rätt
att
bestämma
öv er
ledningen
och
förfari ngssätten för gemenskapen anti ngen direkt
eller
indi rekt
genom
rösträtt
eller
överenskommelse som kommer av värdepapper
eller på annat sätt.
"Dataskyddslagar" innebär Europaparl amentets
och Europarådet s allmänna dataskyddsförordning
2016/679 ("G DPR") och tillämpliga nationella
dataskyddslagar med vilka GDPR implement eras.
"Begäran av den registrerade" innebär den
Registrerades begäran om att utöva sina
rättigheter med stöd av Dataskyddslagarna.
"Personuppgifter" innebär i Dataskyddslagarna
definierade personuppgifter, som den ena parten
("Överlåtaren" ) överlåter till en annan part
("mottagare") i samband med utövande ell er
genomförande av sina avtalsenliga rättigheter
eller skyldigheter.
"Tills ynsmyndighet" innebär (a) en oberoende
offentlig myndighet, som av medlemsstaten
grundats i enlighet med artikel 51 i GDPR och (b)
andra motsvarande tillsynsmyndigheter, som
ansvarar för tillsynen av Dat askyddslagarna.

3. Registeransvariga
a)
Varje
part
fungerar
som
självständig
registeransvarig
i
förhållande
till
de
Personuppgifter som den hanterar. Parterna
behandlar inte Personuppgifterna som en och
samma registeransvarig.
b) Varje part förbinder sig att följa för den enligt
Dataskyddslagarna
ål agda
skyldigheter
i
förhåll ande till hantering av Personuppgifter.
c) Detta tillägg gäll er i nte hantering av sådana
personuppgifter som parten har fått för sin egen
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använd ning f rån n åg on a nnan än d en andra
parte n, såsom hanterin g av kreditkortsuppgifter
som Verifone har f ått di rekt av betalaren i
samband med b etalni ngstran saktionen.

4. Överlåtelse av person up pgifter
I rollen som Överlåta re:
a)

b)

c)

får parte n överlåta Pe rsonu ppgifter e ndast för
att utöva och genomföra sina rättighet er och
skyldigheter enli gt Avtalet eller såsom
skriftligen överenskommits om annat mellan
parte rna (”Till åtna Ändam ål”),
måste parten se till att den (i) ha r till den
Registre rad e överl ämnat b erö rda uppgif ter
gällan de överlåtelse av Personup pgifter till
Mottagare n ell er b erö rd mott agargrupp och (ii)
inhämtat
nö dvändi ga
me dgivand en
ell er
befoge nhet er som krävs för att Mottagaren
fritt ska kunna hant era Pe rs onup pgifterna för
Tillåtna Ändam ål och
och
överlåt a
Perso nup pgifter
gällande
Särskilda pe rsonup pgiftsgruppe r en dast då
det är ou ndvikligt med beak tande av Tillåtna
Ändamål och e ndast förutsa tt att Överlåtaren
har in hämtat den Registre ra des relevanta och
uttryckliga medgivande eller påvisat (på ett för
Mottagare n
rimligt
sätt)
en
alternativ
lagstadga d grund fö r överlåt elsen.

5. Hanteri ng av pe rsonup pg ifter
I rollen som Mottagare:
a)

får pa rten int e ha ntera Pe rso nupp gifter för
andra än Tillåtn a Ändamål (f örutom i syfte
att följa tillämpliga la gkrav),

b)

får pa rten inte h ante ra Pe rsonuppgifter
länge än vad som är nöd vändigt med
beaktand e av Tillåtna Än da mål (förut om i
syfte att följa tillämpliga la g krav) och

c)

ed
beaktan de
av
teknik
och
genomfö ran dekostnad er,
arten
av
hante ring, sammanha nget och syftena
samt
risker
som
varierar
i
allvarlig hetsgra d som rikta s till fysiska
person ers rättigh eter och friheter, måste
båda p arte rna vidta e rforde rliga tekniska
och org anisato riska skyddsåtgärd er för att
säkerställa
en
säkerhe tsnivå
som
motsvarar risken, inklusive de i Avtalet
överenskomna åtgä rde rn a, för att skydda
Personup pgifterna från o behö rig och
olagli g hante ring el ler o avsiktlig förlust,
förstöring eller skada.

6. Säkerhet vid överlåtelse av Personuppgifter
a) Överlåtaren ansvarar för Personuppgifte rnas
dataskydd då de hanteras av Överlåtaren.
b) Konsument en förbinder sig att följa och
genomföra Verifones vid varje tillfäl le gällande
anvisningar om erforderliga dataskyddsåtgärder
och -förfaringssätt, vars syfte är att säkerställa
datasäker överlåt else av Personuppgifterna från
Konsumenten till Verifone och från Verifone till
Konsumenten.
7. Brott mot Personuppgifternas dataskydd
a) Mottagaren ska utan onödigt dröjsmål meddela
Överlåtaren
om
event uellt
brott
mot
Personuppgifternas dataskydd.
b) Båda parterna ska på begäran av den andra
parten inom rimliga gränser samarbeta gällande
anmälni ngar
gällande
brott
mot
Personuppgifternas dataskydd som ska göras till
Tillsynsmyndigheterna eller den Registrerade.
8. Samarbete
emellan

och

ömsesidig

hjälp

part erna

Båda parterna ska på begäran av den andra
parten inom rimliga gränser samarbeta gällande:
a) begäranden framförda av den Registrerade,
b) annat kontakttagande av den Registrerade
gällande hanteri ngen av sina Personuppgifter och
c)
kontakttagande
från
Tillsynsmyndigheten
gällande hanteri ngen av Personuppgifterna ell er
efterlevande av Dataskyddslagarna.
9. Internationella överlåtels er
Ingen av part erna får hantera Personuppgifter
(eller tillåta hanteri ng av Personuppgifter) på ett
område
utanför
Europeiska
ekonomiska
samarbetsområdet, såvida den inte har vidtagit
åtgärder som är nödvändiga för att säkerställa att
överlåtelsen av Personu ppgi fterna sker i enlighet
med Dataskyddslagarna.
10. Ansvar
Handl aren är skyldig att till fullo ersätta Verifone
för skadestånd som det måste betala till den
Registrerade och administrativa viten som det
måste betala till Tillsynsmyndigheterna som
uppstått med anledning av brott mot detta Avtal
eller
Dataskyddslagarna.
Handl aren
måste
efterleva Dataskyddslagarna samt Verifones
anvisningar.
11. Övrigt
Efter att Avtalet har sagts upp eller upphört, får
parterna fortsätta hantera Personuppgifterna
förutsatt att Hanteringen sker i enlighet med
Dataskyddslagarna.
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