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Parter:
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Sveavägen 9, 111 57 Stockholm
Telefon: 08 400 296 00
Partnerbolag, nedan Partner
Org. nr:
Adress,
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1.

Innehåll
Detta partneravtal omfattar Inkassogram ABs fakturatjänst - Fakturagram (nedan

”Tjänsten”). Parterna ska gemensamt eftersträva ett samarbete som gynnar båda
Parter. Inkassogram tillhandahåller Tjänsterna för Partners kunders räkning utan
kostnad om Partners kunder använder Affärssystem med standardintegration till
Inkassogram/Fakturagram. För närvarande erbjuds endast Tjänsterna till Kunder
med svenskt organisationsnummer.

1.1 Inkassogram ABs Fakturatjänst - Fakturagram
Kunderna kan skicka ut fakturor med brev, mail eller som e-faktura.
Inkassogram hanterar hela administrationen. I tjänsten ingår distribution av
fakturorna, reskontraadministration, kreditupplysning, kreditering,
påminnelse samt inkasso.
Om en faktura förfaller, skickas en betalningspåminnelse ut och därefter ett
inkassokrav. Skulle kravet inte betalas, skickas ett brev ut till gäldenär i form
av ett ”Final notice”.
Tjänsten är gratis för Partners Kunder att använda. Kostnad tillkommer för
kreditering av fakturor (20 kr/faktura+moms) och porto för utlandsfakturor
(11 kr/faktura+moms). Exakta villkor, se Inkassograms enligt vid var tid
gällande Prislista och Allmänna Villkor. Fakturagram kommer även kunna
kombineras med fakturaköp vilket regleras i separat avtal.
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2. Information och marknadsföring
Inkassogram åtar sig att löpande informera Partner om produktutveckling,

tjänster, säljaktiviteter, utbildningar, förestående prisändringar osv. Parterna enas
om att exponera respektive varumärke på respektive hemsida. Partner ska
effektivt och aktivt verka för att främja försäljning och marknadsföring av
Tjänsterna. Inkassogram kommer att förse Partner med marknadsföringsmaterial.
Skulle Partner själv framställa marknadsföringsmaterial avseende Tjänsterna ska
detta godkännas av Inkassogram före användande.
Partner tillåter att Inkassogram, efter godkännande, i sin marknadsföring och på
hemsida använder Partnerns namn, logotype, varumärke och/eller andra
kännetecken i syfte att upplysa om samarbetet i samband med marknadsföring,
kundträffar och dyl.
3.

Immateriella rättigheter
Alla immateriella rättigheter till Tjänsterna såsom upphovs-, varumärkes-,

mönster- och patenträtt ägs och innehas av Inkassogram.
Parterna ska underrätta varandra om varje intrång eller varje misstänkt intrång i
immateriell rättighet som omfattas av detta avtal så snart förhållandet kommit till
någon av parternas kännedom. Parterna ska rådgöra med varandra om hur
sådant intrång ska bemötas.
4.

Ansvarsbegränsning

Inkassogram upprättar avtal med varje ny Kund som använder tjänsterna och
affärsrelation för tjänsternas nyttjande är formellt mellan Inkassogram och Kund.
Ingen av parterna är skyldig att utge ersättning till den andra parten eller dennes
kunder för skada, varken direkt eller indirekt, som åsamkats den andra parten
eller dess kunder, vare sig skadan består i utebliven inkomst eller uppkommen
kostnad.
5.

Sekretess
Parterna förbinder sig att inte, varken under detta avtals giltighetstid eller under

två år efter avtalets upphörande, för tredje man avslöja eller på annat sätt nyttja
”konfidentiell information”, vilken part erhåller eller erhållit av den andre parten.
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Med "konfidentiell information" avses i denna förbindelse varje upplysning teknisk, kommersiell eller av annan art - oavsett om upplysningen dokumenterats
eller uttryckligen belagts med sekretess eller ej. Från konfidentiell information
undantas dock upplysning som är allmänt känd eller som kommer till
allmänhetens kännedom på annat sätt än genom brott från partens sida mot
innehållet i detta avtal. Parterna åtar sig vidare att informera om
sekretessåtagandet samt tillse att respektive parts anställda inte till utomstående
vidarebefordrar konfidentiell information.
6.

Personuppgifter

Behandling av Kundens personuppgifter
Personuppgifter som Inkassogram vid registrering av Tjänsterna inhämtar och
behandlar hanteras i överenskommelse med Dataskyddsförordningens (GDPR)
bestämmelser. Dataskyddsförordningen avser Europaparlamentets och rådets
förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 2016 om skydd för fysiska personer
med avseende på behandling av personuppgifter och om det fria flödet av
sådana uppgifter och om upphävandet av direktiv 95/46/EG inklusive alla
eventuella ändringar och tillägg till denna. Mer information finns i Inkassograms
integritetspolicy (https://www.inkassogram.se/integritetspolicy/).

Behandling av andra personers data
I de fall Inkassogram behandlar Kundinformation som innefattar personuppgifter
för din eller din kunds (ex. byråkund) räkning när du eller din kund använder
fakturatjänsten Fakturagram, ska vad som framgår av detta personuppgiftsbiträdesavtal (https://www.inkassogram.se/personuppgiftsbitradesavtal/) äga
tillämpning på Inkassograms behandling av personuppgifter i dess egenskap av
personuppgiftsbiträde.

7.

Avtalstid
Detta avtal gäller 24 månader från och med undertecknandet av avtalet.

Därefter förlängs avtalet löpande med 12 månader i taget såvida ingen skriftlig
uppsägning sker senast 3 månader före ny förlängningsperiod. Oaktat detta äger
parterna rätt att uppsäga avtalet med omedelbar verkan i följande fall, (i) part
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väsentligt åsidosätter sina förpliktelser enligt detta avtal och rättelse inte sker
inom 30 dagar efter skriftlig uppmaning att vidta rättelse, (ii) part inställer
betalningarna, sätts i likvidation, erbjuder ackord, blir föremål för utmätning,
försätts i konkurs eller annan liknande omständighet inträffar som skäligen kan
anses utgöra tecken på att obestånd föreligger.
8.

Ändringar och tillägg
Inkassogram kan från tid till annan, efter eget fritt val, komma att göra

uppdateringar och ändringar i Tjänsterna. När Inkassogram gör väsentliga
förändringar meddelar Inkassogram skriftligen Partnern minst 30 dagar i förväg.
9.

Tillämplig lag och Tvistlösning

Svensk rätt tillämpas på rättsförhållandet mellan Inkassogram och Partner. Tvist
med anledning av detta Avtal skall hänskjutas till och avgöras i allmän domstol
med Göteborgs tingsrätt som första instans.
Avtalet signeras digitalt via BankID.

Datum:

Datum:

Partnerföretag

Inkassogram AB

Signerat med BankID
Timestamp:
Personnr:
IPnr:

Niclas Josefsson, vd
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