Allmänna villkor
för absikonto hos absi AB
(Skandinaviska Lojalitetsprogram AB)

genom absi skall vara marknadsmässiga. Dessutom får inte
ett pris i absi vara högre än det
kontanta priset enl. säljarens
prislista för samma vara/tjänst.

1. Parterna
absi AB (nedan absi) förmedlar
affärer mellan företag (nedan
kontohavare). Alla affärer är
en uppgörelse mellan köpare
och säljare.

6. Villkor
Villkoren för samtliga affärer
förutsätts vara i enlighet med
vad som framgår av kontohavarens proﬁl på www.absi.se. De
alternativ som ﬁnns är:

2. Principen
absi innebär att varor/tjänster
används istället för pengar
som betalningsmedel.

100% absi - (hela affären
betalas genom
absi)
50 % absi - (50% betalas
genom absi, 50% i
SEK)

3. Betalningsmedel
absi godkänner vid öppnande
av absikonto, kontohavarens
utbud som betalningsmedel.
Om kontohavarens utbud väsentligen ändras, har absi rätt
att säga upp kontot.
3.1 Bokföringsenhet
Företag handlar genom absis
system och betalar härigenom
med sina egna produkter/
tjänster. Betalning av dessa affärer görs i bokföringsenheten
SBK®. 1 SBK® = 1 SEK. (1
SBK är alltid = 1 SEK)
3.2 Användes endast för handel i absi
Bokföringsenheten SBK®
användes endast av praktiska
orsaker. SBK® kan inte växlas
till svenska kronor eller annan
valuta. SBK® kan endast användas till köp av de produkter/tjänster, som för tillfället är
tillgängliga genom absi. SBK®
kan aldrig säljas eller överlåtas. Som medlem accepterar
man, att en affär i SBK® följer
samma lagar och förordningar
som en affär i svenska kronor.
4. Tillgänglighet av varor/
tjänster
absi ger ingen garanti för att
en speciell vara eller tjänst
ﬁnns att tillgå i systemet.
4.1 Användande av företagsupplysningar
Kontohavaren ger absi rätt till
att upplysa andra medlemsföretag och allmänheten, om
att företaget är kund hos absi
samt vilka produkter/tjänster,
som företaget erbjuder genom
absi.
5. Prissättning
Alla priser på det som säljs

tjänst skall ställas till säljaren
och är en uppgörelse mellan
köpare & säljare. absi har rätt
att ta del av alla reklamationer.
12. Ansvar för
transaktioner
Kontohavaren är ansvarig för
alla transaktioner som görs på
kontohavarens konto. Kontohavaren skall därför hantera
inloggningskoder mm på ett
säkert sätt så att obehöriga ej
kan komma över dem. Vidare
åligger det kontohavaren att
hålla absi uppdaterad på vilka
personer som har behörighet
att teckna kontot.

13. Annullation av affär
Vid en annullation av en order
gäller, med avseende på avräkning av absikontot, de annullationsregler som leverantören
tillämpar.
För provision till absi gäller att
7. Inköpskonto
den som orsakat annullationen,
absi har rätt att dra tillbaka kre- betalar sin provision till fullo.
dit om det ﬁnns anledning att
Den som drabbats av annullatro att kontohavaren kan hamna tionen får sin provision
på obestånd eller av annat skäl till fullo krediterad.
som kan innebära en kreditrisk.
Kontohavaren är i det fallet
14. Överlåtelse av absikoansvarig för att nyttjad kredit
nto
återbetalas i SEK inom 10 dagar. En kontohavare kan inte överlåta sitt absikonto
8. Provisioner
till annan part utan absi:s på
absi fakturerar provision enl.
förhand skriftliga godkängällande prislista (fn. 4% vid
nande.
köp/sälj) när affären är genomförd. Faktura skickas per e-post 15. Uppsägningsregler
en gång per månad.
Uppsägning av samarbetet
skall göras skriftligen (per
9. Fakturering
post) till absi.
Säljande företag skall fakturera Avtalstiden är 1 år.
köparen precis som vanligt.
Fakturan skall vara tydligt
Uppsägning skall göras senast
märkt; 100% absi eller 50%
en månad före avtalstidens utabsi
gång varefter absikontot skall
avslutas enl. punkt 16.
10. Moms och övriga skatter absi har rätt att stänga handel
med samt säga upp konto för
10.1 Redovisning och betalning kontohavare som:
Redovisning och betalning av
moms och andra skatter följer
-har sådana brister i kvalitet
samma regler som vid all annan eller service på sina varor eller
handel.
tjänster att absi ej kan sälja
dessa
10.2 absis upplysningsplikt
-ej betalar absi:s fakturor enl.
Om Skatteverket eller annan
avtalat
myndighet begär in upplys-bryter mot någon punkt i
ningar om ett medlemsföre”Allmänna villkor”
tag av absi, eller om absi blir
-gör sig skyldigt till lagbrott.
föremål för revision, accepterar
kontohavaren att absi lämnar
absi kan alltid - utifrån en
begärd information.
helhetsbedömning - annullera
ett medlemskap utan vidare
11. Ansvar för reklamation
motivering.
Reklamation av en köpt vara/

För utvalda branscher, primärt
grossister, ﬁnns också alternativet 30% absi
Kunden kan sätta en maxgräns
på sitt absikonto.

Har kunden vid uppsägning
en positiv balans i SBK,
betalas förskottsprovision för
hela beloppet varefter saldot
kan användas till inköp hos
absis medlemmar inom 12
månader.
Har kunden ett negativt saldo
förfaller detta, tillsammans
med provision på beloppet, till
omedelbar betalning till absi
AB i SEK.
16. Avslut av absikonto
Om konto sägs upp av kontohavaren skall det regleras till
noll enl. följande:
Har kontohavaren positiv balans i SBK, betalas förskottsprovision för hela beloppet
varefter saldot kan användas
till inköp hos absis medlemmar inom 12 månader.
Har kunden ett negativt saldo
förfaller detta, tillsammans
med provision på beloppet, till
omedelbar betalning till absi
AB i SEK.
17. Återbetalningsregler
Krav på återbetalning av
årsavgift eller anslutningsavgift eller del av dessa godkännes ej.
18. Aktuella priser
Priser för absis tjänster framgår av gällande prislista.
Justeringar av priser meddelas senast 60 dagar före ingången av en ny avtalsperiod.
19. Justeringar av ”Allmänna villkor”
Ev. justeringar av ”Allmänna
villkor” tillkännages skriftligen
(på www.absi.se eller via epost). Justeringarna gäller fr
o m 30 dagar efter det att de
tillkännagivits.
Kontohavare som ej invänder mot ändrade villkor inom
dessa 30 dagar anses
därmed ha godkänt de nya
villkoren.
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