
 

 
 
 
Genom detta avtal berättas Säljaren på nedan angivna villkor överlåta fakturafordringar 
avseende försäljning av produkter annonserade på www.bokbörsen.se till PromikFinans AB, 
nedan Köparen.  
 
1. Definitioner 
 
Med fakturafordran avses de fakturafordringar som uppkommit på grund av skedd leverans 
av vara som annonserats till försäljning på www.bokbörsen.se till Säljarens kund.  
 
Med Kund avses fakturamottagare som har registrerat sig som köpare hos 
www.bokbörsen.se. 
 
Med Köpare avses PromikFinans AB som övertar fakturafordran.  
 
 
2. Ej överlåtbara fordringar 
 
Följande fakturafordringar är inte överlåtbara om inte annat särskilt avtalats. 
 
Fakturafordringar på dotter- eller moderföretag eller annat företag eller person som Säljaren 
står i väsentlig, ekonomisk intressegemenskap med, eller på person anställd hos sådant 
företag eller hos säljaren.  
 
 
3. Fakturafordringar där hinder mot överlåtelse av fakturafordran föreligger 
 
Fakturafordringar där Kund äger eller senare kommer att äga eller påstår sig ha 
kvittningsrätt på grund av motfordran gentemot Säljaren eller rätt till annan rabatt eller annat 
avdrag på vederbörande fakturas slutsumma än vad som framgår av fakturan.  
 
Fakturafordran där tvist råder eller kan befaras uppkomma mellan Säljaren och Kund.  
 
Faktura till utlandet om inte annat särskilt avtalats.  
 
Fakturafordringar som överlåtits, sålts eller pantförskrivits till annan. 
 
Fakturafordringar i övrigt, som Köparen inte kan köpa. Köparen äger rätt att avböja köp av 
faktura utan att ange skäl.  
 
Kunden kommer att få en faktura direkt från Köparen. Säljaren skall medverka till att kund 
underrättas om att överlåtelse av faktura har skett.  
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4. Säljarens garantier 
 
Säljaren garanterar att överlåtna fakturafordringar inte strider mot avsnitt 2 och 3.  
 
Säljaren garanterar att förfallodatum för fakturorna inträffar senast 30 dagar efter 
fakturadatum. Köparen tillämpar dröjsmålsränta om 1,5% på förfallna fordringar till kund.  
 
Säljaren garanterar att korrekt leverans skett av den vara som fakturerats respektive att det 
skick som presenterats i annonsen stämmer överens med varans faktiska skick.  
 
Säljaren garanterar att inget avtal eller annan överenskommelse som strider mot 
fakturavillkoren eller på annat sätt kan skada Köparen föreligger eller kan komma att uppstå.  
 
Säljaren garanterar att även efter överlåtelse av fakturafordran gentemot Kunden fullgöra 
sina skyldigheter som part mot Kunden. Kunden får ej vara på obestånd eller ha 
betalningsanmärkningar eller på annat sätt bedömas som insolvent. Köparen har då rätt att 
neka köp av fakturafordran. 
 
Säljaren får inte efter överlåtelse sätta ned fakturabeloppet eller medge betalningsanstånd 
till Kunden.  
 
 
5. Överlåtelse 
 
Överlåtelse sker genom att Köparen skickar en faktura avseende varan direkt till Kunden via 
pdf i tjänsten www.bokbörsen.se. Säljaren fakturerar Köparen där fakturan kan hämtas via 
pdf från www.bokbörsen.se. Köparen betalar Säljaren inom fyra bankdagar.  
 
 
6. Bestridande av fakturafordran samt retur av vara 
 
Om Kunden bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot den till Köparen 
överlåtna fakturan ska den av parterna som mottagit sådant meddelande omedelbart 
underrätta den andra parten om detta.  
 
Detta gäller också om Kunden returnerar den levererade varan.  
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I samband med retur av vara inom lagstadgad tid kommer Köparen att skicka en 
kreditfaktura via www.bokbörsen.se till Kunden samtidigt som en faktura skickas till Säljaren 
för att reglera utbetalt belopp.  
 
 
7. Betalning direkt till säljaren 
 
Skulle betalning för överlåten fakturafordran på grund av Kundens förbiseende eller annan 
anledning erläggas till Säljaren, skall denne tillse att meddelande skickas till Köparen. 
Köparen kommer då att fakturera Säljaren för det belopp som utbetalats och fakturabeloppet 
ska genast sättas in på Köparens bankgiro med angivande av OCR nummer.  
 
8. Tvist i samband med vara 
 
Om tvist uppkommer gällande såld vara mellan Säljaren och Kunden har köparen rätt att 
fakturera Säljaren för det utbetalda beloppet för överlåten fakturafordran. Beloppet ska 
genast sättas in på Köparens bankgiro med angivande av OCR nummer.  
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