
  

 

BILAGA 1 till EUSA 
 

POLICY FÖR FAKTURERING, ÅTERBETALNING OCH FÖRNYELSE 

 
AVGIFTER OCH KOSTNADER FÖR AVETTA-TJÄNSTER; FÖRNYELSE 
NÄR DU REGISTRERAR DIG TILL AVETTA-TJÄNSTERNA DEBITERAR AVETTA EN 

AKTIVERINGSAVGIFT FRÅN DET KREDITKORT ELLER BANKKONTO DU UPPGETT TILL 

AVETTA ("Betalningskonto"), OCH AVETTA SPARAR DIN BETALNINGSINFORMATION. OM 

DU INTE ATT AVSLUTAR DITT ABONNEMANG KOMMER DITT BETALNINGSKONTO ATT 

DEBITERAS AUTOMATISKT I FÖLJANDE FALL: 

• DITT ABONNEMANG KOMMER AUTOMATISKT ATT FÖRNYAS OCH DITT 
BETALNINGSKONTO KOMMER ATT DEBITERAS AUTOMATISKT VAR 12:E MÅNAD 
BASERAT PÅ DET DATUM SOM DU URSPRUNGLIGEN REGISTRERADE DIG FÖR 
AVETTA-TJÄNSTEN, SÅVIDA DU INTE KONTAKTAR AVETTA FÖR ATT TA BORT 
DITT KONTO MINST 30 DAGAR INNAN FÖRNYELSEDATUMET. 
 

• Avettas årliga prissättning kan ses på sidan Faciliteter, som du kan granska innan 

du slutför registreringen. 
 

• DITT BETALNINGSKONTO KOMMER ATT DEBITERAS AUTOMATISKT VARJE 
GÅNG: 

o DU UPPGRADERAR DITT ABONNEMANG GENOM ATT LÄGGA TILL EN 
KUNDSIDA ELLER EN PRODUKT. 

o DITT ABONNEMANG UPPGRADERAS AV EN KUND SOM VÄLJER DIG FÖR 
SIN GODKÄNDA LEVERANTÖRSLISTA. 

o EN KLIENT INFORMERAR AVETTA ATT DU ÄR EN DEL AV KUNDENS 
LEVERANSKEDJA. 

 
Du erkänner och samtycker till att någon av Avettas kunder som ingår i Avetta-nätverket kan 
lägga till ditt konto till den godkända "leverantörslistan" för en sådan klient. Detta genererar ett 
e-postmeddelande till din primära användare som anger vilken kund som har lagt till dig i sin 
godkända leverantörslista och när. Om du inte vill associera ditt konto med den kunden kan du ta 
bort ditt konto från deras godkända leverantörslista genom att kontakta Avetta, i vilket fall kunden 
kommer att meddelas att du begärt att tas bort från kundens godkända leverantörslista. Om du 
inte ber Avetta ta bort dig från kundlistan inom sju dagar efter ett sådant meddelande 
skickats, kommer ditt betalningskonto automatiskt debiteras enligt beskrivningen ovan 
och enligt bilaga 2 "Återbetalningsregler för leverantörer". 

OM DIN KONTOINFORMATION FÖR BETALNING ÄNDRAS MÅSTE DU KONTAKTA 
AVETTA PÅ 949-936-4500 FÖR ATT UPPDATERA DIN BETALNINGSKONTOINFORMATION. 
OM AVETTA INTE KAN DEBITERA DITT BETALNINGSKONTO KOMMER DITT 
ABONNEMANG AVSLUTAS I SLUTET AV DIN NUVARANDE ABONNEMANGSPERIOD. 
 

KUNDBETALNINGSPROGRAM  
Avetta erbjuder även ett program där kunden väljer att betala leverantörens avgifter för 
registrering och abonnemang (”kundbetalningsprogram”). Kundbetalningsprogrammet 
tillhandahålls endast om kunden så önskar, med de villkor som kunden anger och för någon, 
några eller alla leverantörer på kundens leverantörslista. Om du inte vill att ditt konto ska vara 
kopplat till en viss kund kan du ta bort ditt konto från kundens lista över godkända leverantörer 
genom att kontakta Avetta. Då meddelas kunden om att du har begärt att bli borttagen från 
kundens lista över godkända leverantörer. Om du inte vill att ditt konto ska vara kopplat till en viss 
kund kan du ta bort ditt konto från kundens lista över godkända leverantörer genom att kontakta 



  

 

Avetta. Då meddelas kunden om att du har begärt att bli borttagen från kundens lista över 
godkända leverantörer. 

 

KÄLLSKATTER 
Eventuella skatter på betalningar till Avetta sker enligt villkoren i detta avtal skall bäras av dig på 
Avettas vägnar när du betalar abonnemangsavgiften till Avetta. 
 
Det är din skyldighet att tillhandahålla Avetta en kopia av skatteintäkten för att styrka att 
skattebetalningar har skett på uppdrag av Avetta. 
 
Varje underlåtenhet från din sida att undvara eller överlämna skattebetalningar till de berörda 
skattemyndigheterna som leder till eventuella efterföljande påföljder, tillägg eller avvisning av ett 
skatteavdrag är din skyldighet, och du ska ersätta Avetta för alla  kostnader och påföljder på 
grund av ett sådant misslyckande. 

 

ÅTERBETALNINGSPOLICY 
Leverantören har endast rätt till full återbetalning av sina abonnemangsavgifter om leverantörens 

betalningskonto av misstag dubbeldebiterats eller debiteras av misstag. Till exempel har 

leverantören rätt till återbetalning av en abonnemangsavgift om leverantören betalar in gånger för 

samma medlemskap, eller om leverantören betalar för medlemskap med ett Betalningskonto och 

också skickar en check till Avetta för medlemskapet. 

Abonnemangsavgifter återbetalas om leverantören säger upp sitt abonnemang och 
meddelar Avetta skriftligen om en sådan uppsägning inom sju dagar efter registreringen 
till Avettas tjänster. Aktiveringsavgifter återbetalas inte. 
 

Inga återbetalningar görs efter betalning av en förnyelse. Det är leverantörens ansvar att kontakta 

Avetta och begära att inaktivera medlemskapet 30 dagar innan förnyelsedatumet av 

abonnemanget - detta finns listat på sidan Redigera konto - om leverantör väljer att inte förnya sitt 

abonnemang av Avetta-tjänsterna. 

Leverantören ansvarar för att leverantörens kontaktmail är korrekt och aktuell. 

Återbetalningar kommer att betalas till samma betalmetod som leverantör använda för att betala - 

om leverantören till exempel använde ett kreditkort för betalning, kommer alla återbetalningar (när 

tillämpligt) att ske till samma kreditkort. 

 

 


