Allmänna villkor
Följande villkor och integritetspolicy gäller omedelbart för användare som registrerat sig hos SumUp
Fakturor från och med 1 april 2020 och framåt.

1. Villkorens syfte och omfattning
1. Dessa villkor styr rättigheter och skyldigheter i samband med användning av tjänsterna som
tillhandahålls av SumUp Limited, Block 8, Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland D02
K580, VAT: IE9813461A (hädanefter tjänsteleverantören, “SumUp”), del av SumUp S.A.R.L.
Group Companies - SumUp Group, och användaren i samband med användning av tjänsterna,
nämligen SumUp Fakturor. För tillhandahållandet av tjänsten SumUp Fakturor använder sig
SumUp av tjänsterna hos en enhet, del av SumUp Group - Debitoor Ireland Limited, Block 8,
Harcourt Centre, Charlotte Way, Dublin 2, Irland ("Debitoor").
2. Tjänsterna från tjänsteleverantören består huvudsakligen av att erbjuda användaren möjligheten
att använda tjänsten via internet, på servrar som ligger inom tjänsteleverantörens
inflytandeområde. Användaren får i den utsträckning som krävs rättighet till åtkomst och
användning av dessa. När användaren använder mjukvaran som en tjänst (Software as a
Service, Saas) kan de ange uppgifter och använda olika funktioner. SumUp Groups enhet
Debitoors tjänster inkluderar – men är ej begränsade till – webbsidan, Debitoor-applikationen, de
mobila applikationerna, bloggen, nyhetsbrevet, forumet och hjälpsidorna.
3. Ett villkor för problemfri användning av tjänsten är en pålitlig, ostörd internetanslutning för att få
åtkomst till tjänsteleverantörens servrar. Det är kundens ansvar att säkerställa denna anslutning
med hjälp av enhetens som används.
4. Endast tjänsteleverantörens villkor gäller. Villkor som kunden tillhandahåller och som står i
konflikt med eller skiljer sig från tjänsteleverantörens villkor erkänns ej av tjänsteleverantören
såvida de inte skriftligen godkänts. Vid motstridiga villkor gäller de aktuella villkoren.

2. Ingående av avtal
1. Såvida inte annat uttryckligen bestämts för individen ingås ett avtal först då
registreringsprocessen slutförts och då tjänstleverantören bekräftar registrering.
2. Användaren har möjlighet att skriva ut och läsa avtalets text när de registrerar sig, innan de
ingår avtalet.
3. Användaren är inte automatiskt berättigad till att ingå ett avtal. Tjänsteleverantören har rätten
att neka erbjudanden om att ingå avtal med användare utan att ange anledning till detta.
4. Genom att registrera sig för tjänsterna som tillhandahålls av SumUp godkänner du
prenumerationsvillkoren ("villkoren") såsom dessa anges nedan. Du ger även ditt medgivande till
att dina personuppgifter behandlas och delas i den utsträckning som krävs för att erbjuda dig
SumUps tjänst. Detta sker alltid i enlighet med all dataskyddsförordning.
5. Godkännande av ytterligare kommunikation från SumUps grupp av bolag , krävs inte för att
starta en prenumeration. Dock rekommenderas detta för bästa möjliga upplevelse. Information
som skickas i denna typ av kommunikation är affärsrelaterad.
6. För att använda våra tjänster måste du godkänna hela integritetspolicyn samt våra villkor. Du
godkänner att du har läst och att du förstår villkoren och integritetspolicyn när du accepterar
dessa.
7. En förutsättning för registrering är att användaren har rättslig behörighet att registrera sig, att
de är minst 18 år och att de är en entreprenör, frilansare eller företagare som endast ämnar
använda tjänsterna för affärsbruk. Minderåriga tillåts inte registrera sig. För juridiska personer
måste registrering göras av en fysisk person som har obegränsad juridisk behörighet och som är
berättigad att representera organisationen.
8. Om ett bolag utför bokföring för tredje parter å entreprenörens räkning och i fall då den tredje
parten är en avtalspart måste redovisningsfirman i förväg informera den tredje parten om
villkoren. Redovisningsfirman får endast prenumerera med samtycke till och befogenhet för
representation. Om detta inte sker utgör detta ett särskilt fall då tjänsteleverantören kan säga
upp avtalet.

3. Tjänsteleverantörens tjänster

1. Tjänsteleverantören tillhandahåller olika typer av bokförings- och faktureringstjänster.
2. Tjänsternas innehåll och omfattning styrs av respektive avtal och uteslutande beroende på
funktionaliteterna i tjänsterna som beskrivs när användaren ingår ett avtal på
tjänsteleverantörens webbsida.
3. Tjänsteleverantören kan erbjuda testversioner i form av teståtkomst eller provperioder. Under
den angivna testperioden är användning av tjänsten gratis. Om användaren vill fortsätta att
använda tjänsterna efter slutet av provperioden krävs ett debiterbart avtal.
4. Tjänsterna som tillhandahålls av tjänsteleverantören omfattar specifikt tjänster för "webbaserad
fakturering" och "redovisning" som erbjuds under en viss tidsperiod som del av en
prenumeration.
5. Det är endast den respektive användaren som har rätt att använda tjänsten. Överföringar av
användarkonton till tredje parter eller andra alternativ användaren kan erbjuda tredje parter är
förbjudet och utgör särskilda fall då tjänsteleverantören kan säga upp avtalet.

4. Användarens skyldigheter
1. Användaren är skyldig att tillhandahålla sanningsenlig information om sig själv eller sitt bolag när
de använder tjänsterna.
2. När de använder tjänsterna är användaren skyldig att följa gällande lagstiftning och ska avstå
från all aktivitet som kan skada eller överbelasta tjänsten eller den underliggande tekniska
infrastrukturen.
3. Användaren får inte dela sina inloggningsuppgifter med tredje parter. Användaren ska behandla
sina inloggningsuppgifter med omsorg för att undvika missbruk av uppgifterna av tredje parter.
4. Användaren bär hela ansvaret för att uppfylla skyldigheter gällande dokumentation. Användaren
ska se till att deras dokument och data förvaras på ett lagligt sätt och att relevanta myndigheter
(såsom Skatteverket) har nödvändig åtkomst till dem.

5. Meddelande om ångerrätt
1. Tjänsteleverantören erbjuder endast sina tjänster till entreprenörer och företag.
2. För all avsedd användning av tjänsterna som tjänsteleverantören erbjuder finns ingen ångerrätt.

6. Avtalets löptid
1. Prenumerationen påbörjas när avtalet ingås och löper på obestämd tid.
2. Eventuell provperiod avslutas automatiskt i slutet av den angivna tidsperioden. Separata villkor
eller meddelanden krävs ej för provåtkomst.

7. Priser och betalningsvillkor, blockering och radering av
konton samt prisjusteringar
1. Tjänsteleverantören erbjuder två olika versioner av sina tjänster: betalt och kostnadsfritt. De
aktuella priserna kan ses i aktuell pris- och betalningsinformation.
2. Betalning för betalprenumeration sker månadsvis eller årsvis, beroende på kontraktet som
erbjuds och som valts av användaren. Betalning sker med kreditkort (Visa, MasterCard) eller
autogiro (SEPA). Faktureringsperioden löper en månad eller ett år i förväg från datumet då
användaren registrerar sig för en betalprenumeration. Tjänsteleverantören förbehåller sig
rättigheten att införa möjligheten att köpa prenumerationer för olika tidsperioder (t.ex.
kvartalsvis) eller att införa relaterade tjänster med andra faktureringsmodeller (t.ex.
användning).
3. Rätten till betalning av motsvarande användaravgifter ska förfalla omedelbart när fakturan tas
emot och debiteras eller dras från användarens kreditkort eller bankkonto (i länder då detta är
tillgängligt) månadsvis eller årligen, tills prenumerationen avslutas.
4. SumUp förbehåller sig rättigheten att föra över fakturering till ett dotterbolag inom SumUp Group
vid behov.
5. Återbetalning av månatlig eller årlig betalning erbjuds ej i fall där användaren avslutar sin
prenumeration i förtid. När avtalet avslutas kan produktversionen som avtalet gäller fortsatt
användas till slutet av avtalsperioden.
6. Om kostnaderna för den månatliga eller årliga prenumerationen inte kan dras från användarens
kreditkort eller bankkonto, t.ex. om det inte finns pengar på kontot, blockeras användarens
åtkomst till systemet för fakturering och bokföring omedelbart. Vid erhållande av betalning får

användaren återigen åtkomst till systemet. Användaren debiteras en kostnad på 20,00 € för varje
avvisad betalning. Användaren måste i dessa fall föra över totalbeloppet till tjänsteleverantörens
bankkonto inom 4 vardagar.
7. Om användaren raderar sitt konto innan avtalets slut kommer kontot omedelbart att bli
otillgängligt. I dessa fall kan återstående löptider ej återbetalas eller läggas till på nytt konto,
även om ett nytt konto skapas. Bestämmelsen som anger att tjänsteleverantören ej återbetalar
återstående belopp gäller även i fall av extraordinär uppsägning för icke-avtalsenlig användning
av tjänsterna.
8. Användaren godkänner att e-post används som kommunikationssätt för att skicka fakturor och
betalningspåminnelser (den e-postadress som angetts av användaren används).
9. Tjänsteleverantören har rätten att ändra de angivna avgifterna enligt eget rimligt omdöme.
Dessa prisförändringar tillåts endast en gång per kalenderår och måste meddelas minst fyra
veckor innan de träder i kraft. Detta meddelande sker skriftligen. Användaren kan säga upp detta
avtal inom en månad från dagen då de meddelats om ändring. Uppsägningen träder i kraft vid
tidpunkten då den nya avgiften införs.

8. Uppsägning av avtal
1. Användaren kan prova på betaltjänsten gratis under en tidsperiod som anges av
tjänsteleverantören i förekommande fall. I dessa fall krävs inget separat meddelande om
uppsägning. Om användaren inte anger betalningsinformation efter provperiodens utgång har de
inga ytterligare skyldigheter eller debiterbara kostnader.
2. Användare kan avsluta prenumerationen utan uppsägningstid i slutet av prenumerationens
månad eller år (eller annan faktureringsperiod) beroende på vilken faktureringsperiod
användaren har valt. Detta kan göras i "Inställningar > Prenumerationer och priser > Vänligen
avsluta min prenumeration". Om detta inte är möjligt eller rimligt för användaren kan de säga
upp tjänsten skriftligen genom att skicka ett e-postmeddelande till tjänsteleverantören.
3. I vissa fall kan användaren välja mellan årsvis och månatlig prenumeration. Om användaren vill
byta från månatlig till årlig prenumeration är detta möjligt. Ändringen träder i kraft från den
första dagen av nästa faktureringsmånad. Prenumerationen förlängs sedan automatiskt med ett
år. Det årliga beloppet förfaller omedelbart när användaren tar emot fakturan. Den årliga
prenumerationen kan avbrytas innan prenumerations-årets sista dag. Samma gäller för ändring
från månatlig eller årlig prenumeration till en annan månatlig eller årlig prenumeration. Om
användaren vill byta från årlig prenumeration till månatlig prenumeration kan de göra detta till
sista dagen av året som prenumerationen gäller. Ändringen träder i kraft den första dagen av det
följande året om det finns alternativ för månatlig prenumeration. Prenumerationen fortsätter
sedan automatiskt per månad. En liknande mekanism gäller om tjänsteleverantören introducerar
en ny faktureringsperiod.
4. Vardera parts rätt till uppsägning i särskilda fall påverkas ej.
5. SumUp förbehåller sig rättigheten att radera kunddata när avtalet har sagts upp, oberoende av
anledningen till uppsägning. SumUp är i dessa fall ej skyldiga att förvara kunddata för kunden.
SumUp behåller endast den data som krävs under den minsta tidsperiod som krävs för att följa
gällande rättsliga krav när prenumerationen har sagts upp.
6. SumUp ska alltid agera i enlighet med dataskyddsförordningen GDPR och all annan gällande
dataskyddslagstiftning.

9. Garanti och tjänsterna tillgänglighet
1. Applikationen och tjänsten tillhandahålls i befintligt skick. SumUp friskriver sig uttryckligen från
vidare framställning, garanti, villkor eller bestämmelser, vare sig dessa är uttryckliga eller
underförstådda, enligt lag, säkerhet eller på annat sätt, inklusive men ej begränsat till
underförstådda garantier, villkor eller andra begrepp för lämplig kvalitet, att tjänsten passar ett
specifikt syfte eller att rimlig försiktighet eller skicklighet iakttas eller används.
2. SumUp har rätten att göra operativa ändringar i systemet för att genomföra förbättringar eller för
andra syften (till exempel att utveckla eller ersätta teknisk utrustning, eller att utföra underhåll
eller uppdatering av mjukvara) utan att förvarna kunden om detta. Under vissa omständigheter
kan det vara nödvändigt att stänga av åtkomst till systemet. Detta sker vanligtvis mellan klockan
21.00 till 06.00. Förvarning om denna typ av avbrott skickas om möjligt till kunden. SumUp
ansvarar ej för konsekvenser av detta typ av avbrott.
3. Tjänsteleverantören ansvarar ej för anslutning till dess servrar vid strömavbrott eller vid fel i
servrar som ej kontrolleras av tjänsteleverantören.

10. Användarrättigheter

1. Tjänsteleverantören ger användaren under avtalets giltighet en enkel, rumsligt obegränsad, icke
överförbar, icke underlicensierbar och personlig rätt att använda den SumUp-mjukvara som
används av tjänsteleverantören för att erbjuda sina tjänster för avsedd användning i enlighet
med dessa allmänna villkor.
2. Användaren har rätten att få åtkomst till mjukvaran som drivs av tjänsteleverantörens IT-system
för att behandla sina data.
3. Användaren har endast sätten att använda bearbetningsprogramvaran för egna affärsändamål.
Mjukvaran får endast användas av användaren och deras personal.
4. Inga immateriella rättigheter tilldelas kunden. Även individuellt anpassad mjukvara som relaterar
till systemet är SumUps egendom om inte annat anges.
5. Gällande allt material som laddats upp av kunden och alla kundens data ger kunden SumUp, dess
leverantörer och underleverantörer en icke-exklusiv, global och oåterkallelig licens att
tillhandahålla applikationen och alla nödvändiga relaterade tjänster till kunden. Kunden
accepterar och garanterar att det material de laddar upp ej bryter mot tredje parts rättigheter
eller immateriella rättigheter och att de ej laddar upp material som är obscent eller stötande eller
som bryter mot gällande lag.
6. SumUp har rätten att föra över sina rättigheter och skyldigheter gentemot kunden till ett bolag
inom Debitoors grupp eller till en tredje part. Om kunden samtycker till marknadsföringstjänster
för att förbättra deras upplevelse relaterar detta material endast till bolag inom SumUp S.A.R.L.
Group.
7. Kunden accepterar att SumUp har rätten att använda underleverantörer för alla syften, inklusive
för implementering och drift av applikationen och för lagring av kunddata.
8. Tjänsteleverantören har ingen skyldighet att förse användaren med mjukvarans källkod.
9. Applikationen och all information som tillhandahålls genom applikationen, förutom kunddata,
skyddas av upphovsrätt och andra immateriella rättigheter och ägs av eller licensieras till
SumUps gruppenhet Debitoor. Eventuell utveckling eller ändring som kunden gör av denna
immateriella egendom ska tillkomma SumUp Group. Kunden ska meddela SumUp vid faktiska
eller misstänkta brott mot SumUp Groups immateriella rättigheter och all obehörig användning
av applikationen som kunden är medveten om.

11. Integritet och kunddata
1. Tjänsteleverantören ska säkerställa att personuppgifter endast samlas in, förvaras och behandlas
i den utsträckning som är nödvändig för utförande av avtalet och som tillåts enligt lag, eller som
begärts av lagstiftare. Tjänsteleverantören ska behandla alla personuppgifter som konfidentiella
och i enlighet med bestämmelserna i gällande dataskyddsförordning. Tjänsteleverantören
kommer ej att dela personuppgifter med tredje parter såvida detta inte är nödvändigt för att
uppfylla avtalsenliga förpliktelser och/eller om det finns en rättslig skyldighet att föra över
uppgifterna till tredje part.
2. För att säkerställa revisionssäker behandling av uppgifterna loggas uppgifternas skapande,
ändring och radering med användarens namn och behandlingsdatum.
3. Användning av tjänsten kan kräva att tjänsteleverantören behandlar personuppgifter å
användarens vägnar. För detta syfte krävs ett separat avtal för behandling av personuppgifter.
Parterna är överens om att kunden är personuppgiftsansvarig för alla uppgifter de laddar upp i
SumUp Fakturors applikation och att de kan ändra eller radera dessa uppgifter efter behov.
SumUp är alltid personuppgiftsbiträde och behandlar uppgifter å kundens vägnar. Parterna ska
ingå ett databehandlingsavtal ("DPA") som en bilaga till dessa villkor. SumUp tar ut data från
SumUp Fakturor genom underprocesser som hämtas från en av SumUp Groups enheter Debitoor.
4. Kunden bekräftar att de har behörighet att instruera Debitoor att behandla alla dessa uppgifter
och att alla anvisningar som ges är lagliga.
5. SumUp behandlar endast kunddata i enlighet med kundens anvisningar och ej för egen otillåten
användning.
6. I förhållandet mellan parterna ska kunden äga alla data de tillhandahåller till SumUp via
applikationen. Applikationen låter kunden exportera poster och data från applikationen. Kunden
godkänner att de ska exportera alla data innan de avslutar sin prenumeration.
7. SumUp delar endast information för databehandling när detta krävs för att tillhandahålla
tjänsterna till kunden eller i fall då det krävs av en domstol eller tillsynsmyndighet. I dessa fall
sker delningen endast i nödvändig utsträckning.
8. Om SumUp måste dela data utanför EES eller med parter i territorier som inte godkänts av EUkommissionen ska vi säkerställa att underleverantören som behandlar data har en acceptabel
nivå av dataskydd.

9. Kunden samtycker till att en kopia av bankcertifikatet som utfärdats till kunden av deras bank
kan lagras i SumUp databas och i en extern databas. Kunden samtycker även till att data som
hämtas från kundens bank via bankflöde är tillgängliga och förvaras i systemet.
10. SumUp kommer att hålla alla kundens konfidentiella uppgifter konfidentiella. Detta rör de
uppgifter kunden tillhandahåller till SumUp, förutom i fall där uppgifterna har blivit offentligt
kända såvida detta inte är resultatet av ett brott mot denna bestämmelse samt i fall där SumUp
har erhållit uppgifterna från en tredje part utan förtroendeplikt eller fall där uppgifterna måste
delas med ett tillsynsorgan, en myndighet eller en domstol med behörig jurisdiktion. I dessa fall
delas uppgifter endast i den utsträckning som krävs.
11. SumUp ska vidta alla nödvändiga tekniska och organisationsmässiga säkerhetsåtgärder för att
säkerställa trygg och säker behandling av kunddata och för att förhindra att systemets
information oavsiktligt eller olagligt förstörs, tappas bort eller förloras, samt för att förhindra att
dessa data ej är tillgängliga för obehöriga parter, missbrukas eller på annat sätt behandlas på ett
sätt som strider mot dataskyddsförordningen. SumUp ska som personuppgiftsbiträde uppfylla
sina skyldigheter enligt all gällande dataskyddsförordning och ska specifikt vägledas av
förordningen GDPR.
12. Om uttryckligt medgivande till behandling av personuppgifter fås från användaren som del av
användning av tjänsteleverantörens tjänster ska man meddela att användaren kan ta tillbaka sitt
medgivande när som helst.
13. Vi hänvisar vidare till vår integritetspolicy som kan ses hos SumUp Fakturor.

12. Ändringar i tjänsten
1. Tjänsteleverantören kan då och då justera sina tjänster. Detta sker enligt eget omdöme vid
teknisk utveckling eller ändrade marknadsbehov för att erbjuda avsedd användning i enlighet
med produktbeskrivningen. Detta kan ändra tjänsternas innehåll, såsom med ny eller ändrad
funktionalitet och anpassning till ny teknik. Eftersom dessa förändringar görs som lösningar inom
tjänsterna ska användaren ej få några ytterligare rättigheter och kan ej göra anspråk baserat på
dem.
2. Tjänsteleverantören har även rätten att göra nya tjänster tillgängliga mot betalning och att ej
längre erbjuda gratistjänster. Vidare kan tjänsteleverantören lägga till ytterligare betaltjänster
utöver de aktuella prenumerationerna. När betaltjänster ändras ska tjänstleverantören vara
särskilt uppmärksam på legitima användarintressen och meddela användarna i god tid.

13. Ansvarsbegränsning
1. Skadekrav som baseras på avtalsbrott eller olagliga handlingar kan endast verkställas om det
finns bevis för avsiktlig och grov vårdslöshet hos SumUp och/eller dess ombud. Föregående
ansvarsbegränsning gäller inte brott mot väsentliga, avtalsenliga skyldigheter.
2. Därtill ska SumUp ansvar ej påverkas vid personskador eller obligatoriska, lagfästa
bestämmelser.
3. För gratistjänster ansvarar tjänsteleverantören ej för skador eller skadestånd utöver vad som
anges i stycke 1 och 2.
4. Debitoor ansvarar ej för störningar i tjänsterna som orsakas av force majeure, särskilt vid fel i
eller överbelastning av globala kommunikationsnätverk. Därför är kunden ej berättigad till
minskning av serviceförpliktelse i dessa fall.
5. Debitoor ansvarar ej för information som publiceras om tjänsterna. Avsändaren ansvarar för att
denna information är korrekt, komplett och aktuell.
6. Tjänsteleverantören ansvarar ej för förlust av data i den mån förlusten beror på att användaren
ej har uppfyllt sina stadgade förpliktelser för lagring (se del 4.4 av dessa villkor) och där
förlusten av data därför inte kan återställas med rimliga åtgärder.
7. Debitoor ansvarar ej för skador eller förluster som kunden kan erfara på grund av brist på
säkerhetsåtgärder vid överföring av uppgifter.
8. Eventuellt skadeståndsansvar begränsas till den årliga avgiften. Skadestånd för förlust eller
skada som orsakats av dataförlust är begränsat till det belopp som skulle ha resulterat av korrekt
dataskydd. Detta belopp kan dock ej överstiga den årliga avgiften.
9. Eventuella anspråk kan göras av kunden inom ett år från tidpunkten då de uppstår. Denna
begränsning gäller ej om Debitoor har gjort sig skyldiga till grov vårdslöshet eller avsiktligt brutit
mot villkoren.
10. Ansvar enligt lagen om produktansvar (Product Liability Act) påverkas ej.

14. Ändringar av villkoren

1. Tjänsteleverantören förbehåller sig rättigheten att när som helst ändra dessa villkor. De ändrade
villkoren träder i kraft även för existerande avtalsförhållanden såvida ändringen, med hänsyn till
tjänsteleverantörens intressen, är rimlig för användaren, särskilt om ändringen ej medför
betydande rättsliga eller ekonomiska nackdelar för användaren, t.ex. ändringar i
registreringsprocessen eller ändrade kontaktuppgifter.
2. Tjänsteleverantören kommer att meddela registrerade användare om alla andra ändringar av
villkoren minst 4 veckor innan ändringens planerade ikraftträdande. Användarna meddelas om
ändringarna via e-post. Såvida användaren inte invänder inom 4 veckor från mottagandet av
meddelandet ska deras avtal fortsätta med de nya villkoren när de träder i kraft. I meddelandet
om ändringar ska tjänsteleverantören informera användaren om deras rättigheter att invända
samt om konsekvenserna av detta. Om en användare invänder mot de nya villkoren har
tjänsteleverantören rätten att avsluta avtalet med användaren vid tidpunkten då de nya villkoren
träder i kraft.

15. Slutbestämmelser
1. Dessa villkor ska styras av och tolkas i enlighet med Irlands lagar. Domstolar i Irland ska ha
exklusiv behörighet att avgöra eventuella tvister gällande dessa villkor och/eller innehållet i
villkoren.
2. Om användaren behandlar transaktioner, är en juridisk person enligt offentlig rätt eller en
särskild fond enligt offentlig rätt är tjänsteleverantörens säte den enda behöriga platsen för
lösning av tvister som uppstår till följd av avtalsförhållandet.
3. Om enskilda bestämmelser i dessa villkor är eller blir ineffektiva ska detta ej påverka de
återstående bestämmelsernas giltighet.

