
 

 
 
Genom detta avtal berättigas Säljaren på nedan angivna villkor använda fakturaservice hos 
PromikFinans AB. Fakturaservicen gäller endast fakturafordringar som uppkommit i 
samband med nyttjande av tjänsten www.bokbörsen.se.  
 
 
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. 
 
 
Fakturaservice  
 
Säljaren överlåter hantering av sin fakturafordran till PromikFinans AB. PromikFinans AB 
kommer att skicka påminnelser avseende uppkommen fakturafordran till Kunden. 
Påminnelseavgift läggs på fakturafordran med 60 kronor inklusive moms.  
 
Om Kunden ej betalar sin fakturafordran efter påminnelse kommer PromikFinans AB att 
driva ärendet vidare till inkasso via sin samarbetspartner Capitum AB.  
 
Om Kunden ej betalar efter inkassokrav kommer Capitum AB att göra en bedömning om det 
är möjligt att gå vidare till rättsliga åtgärder. Om Capitum AB gör bedömningen att det finns 
förutsättningar att Kunden kommer att betala kommer fakturafordran att skickas för 
betalningsföreläggande. Till inkassokravet kommer då avgifter för betalningsföreläggande.  
 
När Kunden har betalat sin fakturafordran kommer PromikFinans att betala dessa till 
Säljaren efterföljande bankdag. Beloppet som betalas till säljaren är fakturafordran i sin 
helhet exklusive avgifter för påminnelse, inkasso och betalningsföreläggande.  
 
 
Säljarens garantier 
 
Säljaren garanterar att förfallodatum för fakturorna inträffar senast 21 dagar efter 
fakturadatum.  
 
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 PromikFinans AB föreligger eller kan komma 
att uppstå.  
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Säljaren får inte efter överlåtelse till påminnelseservice minska fakturabeloppet eller medge 
betalningsanstånd till Kunden.  
 
 
Bestridande av fakturafordran samt retur av vara 
 
Om Kunden bestrider betalningsskyldighet eller gör annan invändning mot fakturan och 
betalningspåminnelsen är den av parterna som mottagit sådant meddelande, skyldig att 
omedelbart underrätta den andra parten om detta.  
 
Detta gäller också om Kunden returnerar den levererade varan.  
 
 
Betalning direkt till säljaren 
 
Skulle betalning avseende fakturan som skickats för påminnelse på grund av Kundens 
förbiseende eller annan anledning erläggas till Säljaren, skall Säljaren meddela 
PromikFinans AB. PromikFinans AB kommer då att fakturera Kunden påminnelseavgiften 
separat.  
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