ANSLUTNINGSAVTAL AVSEENDE GOYADA PRESENTKORT (2014.SFFCard)
Juridisk information
Juridisk firma enligt registreringsbevis från Bolagsverket (nedan ”Salongen”):

Organisationsnummer:

Adress:

Postnummer:

Ort:

Posten skickas till
[ ] Salongens adress

[ ] Juridiska personens adress

Information för Salong
Salongens namn:

Salongens adress:

Postnummer:

Ort:

Telefon:

Mobil:

Fax:

Kontaktperson:

Namn på bank samt Bankgiro-, PlusGiro-, eller bankkontonummer (inkl. clearingnummer) för utbetalning från Goyada:

E-post för transaktionsrapport:

Inlösande bank
[ ] Euroline (SEB)

[ ] BABS (Swedbank)

[ ] Nordea

[ ] Handelsbanken

[ ] Danske Bank

[ ] Annan:

[ ] PBS/Teller

Redovisningsnummer/Babsnummer*

*Är du osäker på vilket nummer du har får du gärna bifoga en kopia på butikens kvitto vid ett köp.

Terminalleverantör:
[ ] Auriga/NETS

[ ] Samport

[ ] Payzone

[ ] BabsPaylink

[ ] BBS/NETS

[ ] Annan:

[ ] Point

Genom att underteckna detta avtal (”Avtalet”) ingår Salongen avtal med Goyada AB, org. nr. 556523-3904
(”Goyada”) avseende användning av presentkort på de villkor som framgår av bifogade villkor för avtal
avseende presentkort (2014. SFFCard). Vänligen skicka undertecknat Avtal till Goyada AB, Kungsgatan 54, 111
35 Stockholm.
Ort:

Datum:

___________________________________
Underskrift (behörig firmatecknare)
___________________________________
Namnförtydligande

Vid frågor vänligen kontankta Goyadas
support:
backoffice@goyada.com
08-555 172 60

VILLKOR FÖR AVTAL AVSEENDE PRESENTKORT
1. Bakgrund
Goyada AB (”Goyada”) erbjuder bland annat elektroniska
lösningar för hantering av olika typer av presentkort. Sveriges
Frisörföretagare
(”SFF”)
är
en
branschoch
arbetsgivarorganisation för företag inom perukmakeriyrkena.
SFF har till ändamål att påverka, underlätta och utveckla
medlemsföretagens gemensamma intressen som arbetsgivare
och företagare. SFF äger Sveriges Frisörföretagares Service
Aktiebolag (”Frisörföretagarna”).
1.1
Goyada och Frisörföretagarna har ingått ett ramavtal enligt
vilket Goyada ska erbjuda elektroniska helhetslösningar för
elektroniska presentkort som ska kunna användas på flertalet
av de frisörsalonger som är anslutna till Frisörföretagarna samt
ytterligare frisörsalonger.
1.2
Goyada och Salongen önskar nu ingå detta Avtal, varigenom
Salongen ansluter sig till det presentkortssystem som Goyada,
på uppdrag av Frisörföretagarna, möjliggör för de av
Frisörföretagarna anslutna frisörsalongerna samt ytterligare
frisörsalonger i Sverige. Salongen ska inte härigenom anses ingå
avtal direkt med Frisörföretagarna eller ansluta sig till nämnda
ramavtal mellan Goyada och Frisörföretagarna.

3.1
Salongen befullmäktigar Goyada att för Salongens räkning ingå
de avtal och underteckna de handlingar som är nödvändiga för
att ansluta Goyadas presentkort till Salongens kortterminaler.
Denna fullmakt är oåterkallelig under detta Avtals giltighet.
Salongen godkänner vidare att Salongens kortterminaler ska
kunna användas för auktorisationer och insamling av
köptransaktioner gjorda med Goyadas presentkort.
3.2
Salongen ska ej lämna ut kontanter eller tillgodogöra sig
betalning för annan fordran än betalning för varor och tjänster
mot uppvisande av presentkort.
3.3
Salongen ska till Goyada betala en transaktionsavgift om 1,50
kronor per tillfälle som presentkort utnyttjas hos Salongen.
Salongen ska till Goyada även betala en anslutningsavgift om
250 kronor per betalningsterminal som ansluts genom
undertecknandet av detta Avtal.
4. Immateriella rättigheter
Salongen erhåller inte genom detta Avtal några immateriella
eller andra rättigheter till Goyadas presentkortslösning.

2. Goyadas åtaganden
Goyada ska ersätta Salongen för de inköp som konsument gjort
med Goyadas presentkort (SFFCard). Betalning ska erläggas
med totalt 90 % av det värde Salongen sålt varor och tjänster
för mot betalning med presentkort. Salongen erhåller
fakturaunderlag från Goyada på resterande belopp (med tillägg
för moms).

5. Avtalstid
Avtalet gäller tills vidare med tre (3) månaders uppsägningstid
för vardera parten.

Goyada ska tillse att betalning enligt föregående stycke ska ske
månadsvis till Salongen senast den 15:e i varje kalendermånad
och avse inköp som konsument gjort med Goyadas presentkort
från föregående kalendermånad.

6.1
Goyadas rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal får, efter
meddelande till Salongen, helt eller delvis överlåtas på annan.

Goyoda ska fakturera transaktionsavgift under punkt 3.3 till
respektive Restaurang i samband med utbetalning av ersättning
enligt ovan.
3. Salongens åtaganden
Salongen ska acceptera att innehavare av Goyadas presentkort
använder Goyadas presentkort såsom betalningsmedel vid
inköp av varor eller tjänster från Salongen. Presentkort ska
varken helt eller delvis kunna återköpas.

6. Överlåtelse av Avtal
Salongens rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal får inte
överlåtas på annan.

7. Tillämplig lag och domstol
Eventuell tvist i anledning av tolkning eller tillämpning av detta
Avtal och därmed sammanhängande rättsförhållanden ska
parterna i första hand försöka lösa genom förhandling. Om
parterna inte kan bilägga uppkommen tvist genom förhandling
ska tvisten avgöras i allmän domstol, varvid Stockholms
tingsrätt ska utgöra första instans.

