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1. Syfte  

Tjänsten PayPal är avsedd för betalningar vid köp på 

internet eller i andra elektroniska miljöer. 

 

Detta Tjänsteavtal för PayPal kräver att  

(i) Parterna ingått Ramavtal och att det avtalet 

vidmakthålls under Tjänsteavtalets giltighet; och 

(ii) Kunden ingått Användaravtal med PayPal om 

PayPals betaltjänster och att det avtalet 

vidmakthålls under Tjänsteavtalets giltighet. 

 

2. Definitioner 

De termer som används i Ramavtalet ska tillämpas på 

Tjänsteavtalet tillsammans med nedan definitionskatalog.  

Termer som används i Tjänsteavtalet ska ha den betydelse 

som framgår av Ramavtalet, såvida inte annat anges i 

Tjänsteavtalet. 

 

“Användaravtal” – Vid var tid gällande “User 

Agreement for PayPal™ Service” mellan Kunden och 

PayPal. 

“Auktorisation” – Uppdrag initierat av Slutkund att 

godkänna debitering av Slutkunds PayPal-konto. 

“Deposit” – Uppdrag initierat av Kunden att Debitera 

Slutkund för Auktoriserad transaktion.  

Vid 1-fas (se punkt 5.1) Debiteras Slutkund omedelbart 

och vid 2-fas (se punkt 5.2) Debiteras Slutkund vid 

leverans.  

“PayPal” – Det bolag i PayPal-koncernen med vilket 

Kunden ingår Användaravtalet. 

“PayPal- konto” – PayPal-konto enligt beskrivning i 

Användaravtalet. 

“Slutkund” – kund hos Kunden 

“Tjänsteavtalet” – detta avtal 

”Kreditering” – Kreditering av debitering initierad av 

Kunden på sätt som beskrivs i respektive Tjänsteavtal 

vilka reglerar ett Betalsätt som medger Kreditering via 

Betalväxeln. 

 

3. Tjänsten mm 

Kunden tecknar Användaravtal med PayPal. PayEx 

ombesörjer på uppdrag av Kunden vissa i Tjänsteavtalet 

närmare angivna åtaganden som Kunden har gentemot 

PayPal och ska i övrigt utföra den Tjänst som närmare 

beskrivs i detta Tjänsteavtal. 

   

4. Tester inför produktionssättning 

PayEx utför erforderliga tester gentemot PayPal innan 

produktionssättning äger rum. För tester av 

kommunikationen mellan PayEx och Kunden ska 

Parterna gemensamt medverka i den utsträckning  

som behövs. 

5. Auktorisation och Deposit 

Auktorisation och Deposit genomförs på ett av följande 

sätt: 

1. Auktorisation och Deposit (1-fas) 

Om varor, tjänster eller innehåll för vilka debiteringen 

utgör betalning har levererats till Slutkunden eller annars 

kommer att levereras i direkt anslutning till köpet, 

genomförs Auktorisation och Deposit i ett sammanhang, 

varpå transaktionen genast skickas vidare för Inlösen i 

enlighet med punkt 6 nedan. 

 
2. Auktorisation och fördröjd Deposit (2-fas) 

Om varor, tjänster eller innehåll för vilka debiteringen 

utgör betalning inte levereras till Slutkunden i direkt 

anslutning till köpet, skickas en Auktoriserad debitering 

vidare för Deposit och inlösen i enlighet med punkt 6 vid 

fullgjord leverans. 

 

6. Inlösen 

Inlösen genomförs i följande steg: 

(i) Kunden initierar Deposit av Auktoriserade 

transaktioner i PayEx administrationsgränssnitt 

eller på sätt som beskrivs i den vid var tid 

gällande tekniska beskrivningen; och 

(ii) PayEx förmedlar transaktionsinformation enligt 

(i) till PayPal, som krediterar Kundens PayPal-

konto enligt Användaravtalet. 

 

7. Lagring av transaktionsinformation 

PayEx ska spara följande transaktionsinformation om i 

transaktionslogg: 

• Transaktionsdatum 

• Transaktionens totalbelopp 

• Transaktionsvaluta 

• Kontrollnummer vid Auktorisation 

• Unikt transaktionsnummer 

• Transaktionstyp 

Ovan angiven information finns tillgänglig i PayEx 

betalsystem i 13 månader, varefter den flyttas över till 

långtidslagring. 

   

8. Kreditering 

Betalsättet möjliggör Kreditering till Slutkund av 

Debitering via gränssnitt hos PayEx. Återbetalning sker 

enligt Användaravtalet. 

 

9. Avtalstid 

Detta Tjänsteavtal gäller från undertecknandet och löper 

för en inledande avtalsperiod om ett (1) år fr o m 

genomförandet av den första debiteringen och förlängs 

därefter fortlöpande med avtalsperioder om ett (1) år i 
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taget, om uppsägning ej sker skriftligen senast tre (3) 

månader före respektive avtalsperiods utgång. 

 

10. Uppsägning 

Utöver vad som sägs i Ramavtalets allmänna villkor 

gällande uppsägan ska PayEx ha rätt att säga upp detta 

Tjänsteavtal till förtida upphörande om PayPal säger upp 

Användaravtalet med Kund, oavsett anledning till 

uppsägningen. I så fall ska Tjänsteavtalet upphöra samma 

dag som Användaravtalet upphör. 

 


