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1. KREDITFORM, FAKTURA FÖRETAG 
Faktura företag ”30-60 dagars kredittid” 
[Till toppen] 
 

 
2. INLEDANDE BESTÄMMELSER OCH DEFINITIONER 
I detta avtal har nedan angivna definitioner följande betydelse 
 
Parter 
Kreditgivaren och Kredittagaren 
 
Kreditgivare  
NetOnNet AB (publ) 
 
Kreditgivarens partner 
Den operativa partner som Kreditgivaren utser 
 
Kredittagare  
Det företag för vilken kredit utfärdas 
 
Köpställe 
NetOnNet AB (publ) 
 
Tjänsten 
Faktura med betalningsvillkor ”oss tillhanda” månaden efter köp (30-60 dagars kredit). 
 
Kapitalbelopp  
Det belopp för vilket Kredittagaren begär kredit 
 
Vid köp mot faktura via Internet skickas produkter endast till någon av Kredittagarens registrerade adresser. 
[Till toppen] 
 
 
3. VILLKOR FÖR GODKÄNNANDE AV KREDIT 
Kreditgräns Kreditgivaren fastställer en obestridbar kreditgräns för varje faktureringsorder, dock aldrig 
överstigande 50 000 kr. 
 
Kreditprövning 
Kreditgivaren förbehåller sig rätten att utföra kreditprövning på Kredittagaren. 
 
[Till toppen] 
 
 



4. BETALNINGSANSVAR 
Kredittagaren ansvarar för skulden och att densamma betalas inom angiven tidsram enligt fakturan. Skuld utgörs 
av Kapitalbelopp, upplupna och debiterade räntor, samt avgifter och kostnader som belastar fakturan. Betalning 
av skulden skall ske enligt vid var tid gällande betalningsvillkor, se betalningsvillkor nedan. 
[Till toppen] 
 
 
5. ÅTERKÖP OCH RETURER 
Vid återköp krediteras skulden med det belopp som återköpet eller returen avser. Eventuella avgifter återbetalas 
ej. 
[Till toppen] 
 

 
6. ÖVERLÅTELSE OCH PANTSÄTTNING 
Kreditgivaren har rätt att överlåta sin fordran enligt detta avtal. Kreditgivaren har rätt att, hos tredje part, pantsätta 
sin fordran enligt detta avtal. 
[Till toppen] 
 

 
7. BETALNINGSVILLKOR 
Skulden kan endast minskas genom betalning till av Kreditgivaren anvisat konto, såvida inte fordringen enligt 
detta avtal är pantförskriven, vilket innebär att betalning med befriande verkan (skuldminskning) endast kan ske 
enligt panthavarens anvisning. 
 
Kostnadsersättningar 
Kredittagaren är skyldig att erlägga kostnadsersättningar för Tjänsten. För köp mot faktura debiteras en 
fakturaavgift på f.n. 29 kr. Utförda betalningar avräknas i första hand mot upplupen ränta och avgifter, samt 
därefter mot skuldbeloppet. 
 
Dröjsmålsränta 
I det fall att betalning av kapital eller avgifter inte fullgörs i tid, debiteras en särskild årlig dröjsmålsränta på 
förfallet belopp, till dess att betalning sker. Kreditgivaren debiterar Kredittagaren dröjsmålsränta månadsvis. 
Dröjsmålsräntan debiteras med en månadsränta på f.n. 1,67 %, vilket motsvarar en årsränta på 20 %. 
 
Övriga avgifter 
Kredittagaren är skyldig att vid betalningsförseningar och betalning understigande kapitalbeloppet och vid sidan 
av dröjsmålsränta, erlägga en påminnelseavgift på f.n. 50 kr. För betalning som inte överrensstämmer med 
erhållet inbetalningskort, debiteras en avgift om f.n. 45 kr. Kreditgivaren äger rätt att debitera Kredittagaren 
ersättning för krav och inkassokostnader enligt lag. 
 
Förändringar av räntesatser 
Kreditgivaren förbehåller sig rätten att omedelbara ändra samtliga angivna räntesatser i detta avtal i det fall att 
det motiveras av kreditpolitiska beslut, ökade upplåningskostnader för Kreditgivaren eller andra kostnadsökningar 
som kreditgivaren inte skäligen kunde förutse när avtalet ingicks. Kreditgivaren förbehåller sig även rätten att 
ändra angivna räntesatser i anslutning till ändringar i en referensränta som kreditgivaren inte har något 
betydande inflytande över. 
 
Kreditgivaren förbinder sig att tillämpa de två ovan angivet stycke om ränteändringar både vid eventuella 
ränteökningar som vid räntesänkningar. Uppgift om aktuella räntor finns på www.netonnet.se. 
 
Ändring av avgifter får ske i den utsträckning Kreditgivaren har fått vidkännas ökning av sina motsvarande 
kostnader, eller beträffande avgifter fastställda av myndighet ex krav- och inkassoavgift, när sådan höjning träder 
i kraft. Kreditgivaren skall underlätta Kredittagaren om ränteändringar och avgiftsändringar. 
[Till toppen] 
 

 



 
 
8. KÖPSTÄLLETS ANSVAR 
Det Köpställe som tillhandahåller varor eller tjänster mot faktura enligt detta avtal, ansvarar gentemot 
Kredittagaren för de varor och tjänster som tillhandahålls. Reklamationer skall riktas mot Köpstället. NetOnNet´s 
kundtjänst nås på telefon 033 488 488. 
[Till toppen] 
 

 
9. UPPSÄGNING AV AVTALET 
Avtalsförhållandet upphör i och med att fullgod betalning erlagts. 
 
Fullgör inte Kredittagaren sina förpliktelser enligt dessa villkor eller annan förpliktelse mot Kreditgivaren eller 
överskrider beviljad kredit har Kreditgivaren rätt att med omedelbar verkan säga upp avtalet. Vid uppsägning av 
avtalet skall Kredittagaren omgående erlägga resterande skuld, upplupna och debiterade räntor samt avgifter och 
kostnader som belastar krediten. 
[Till toppen] 
 
 
10. BEFRIELSEGRUNDER 
Kreditgivaren ansvarar inte för skada eller olägenhet som beror på driftsavbrott eller störningar i förbindelser eller 
datorsystem som används vid tillhandahållandet av Tjänsten. Kreditgivaren ansvarar inte heller för skada som 
beror av svenskt eller utländskt lagbud, svensk eller utländsk myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, 
bojkott och blockad eller annan liknande omständighet. Förbehållet avseende strejk, lockout, bojkott och blockad 
gäller även om Kreditgivaren eller Kreditgivarens partner är föremål för eller vidtar sådan åtgärd. Föreligger 
hinder att verkställa betalning eller vidta annan åtgärd, på grund av sådan omständighet som nämns i första 
stycket, skall åtgärden skjutas upp till dess hindret upphört. 
 
Skada som uppkommer i annat fall skall inte ersättas av Kreditgivaren, om Kreditgivaren varit normalt aktsam. 
[Till toppen] 
 
 
11.MEDDELANDEN 
Rekommenderat brev om Tjänsten, som Kreditgivaren sänder till Kredittagaren, skall anses ha nått adressaten 
senast på sjunde dagen efter avsändandet. All skriftväxling avseende tjänsten sker endast till Kredittagarens till 
Kredittagarens vid kredit faktureringstillfällets registrerade adress eller adress enligt Bolagsverket. Ovanstående 
meddelanden gäller inte meddelanden för att avbryta preskription. 
[Till toppen] 
 

 
12. KONTAKT 
NetOnNet AB (publ), Box 1716 501 17 Borås. För frågor avseende produkter och fakturor kontaktas NetOnNets 
kundtjänst på telefon 033 488 488, alternativt kundservice@netonnet.com. 
[Till toppen] 
 

 
13. GODKÄNNANDE AV FAKTURAVILLKOR 
Vid internetbeställning bekräftas och godkänns fakturavillkoren genom att beställaren, som skall vara behörig att 
teckna firma för den aktuella beställningen, ”klickar” på anvisad ”knapp” för att fullfölja beställningen. 
 
NetOnNet AB (publ) har rätt att häva avtalet om godkännande inte skett enligt förutsättningarna. 
[Till toppen] 
 


