
SÄRSKILDA FÖRESKRIFTER FÖR FLERANVÄNDARFUNKTION (MULTIUSER) 

 Dessa föreskrifter, ”Fleranvändarföreskrifterna”, gäller vid tillägg av den tjänst som innebär 
att upp till 9 säljföretag (”Användare”), utöver Säljföretaget, ges en möjlighet att koppla 
sitt individuella inlösenavtal med Bambora till Säljföretagets Utrustning under Säljföretagets 
ansvar med samma terminalinställningar som Säljföretaget.  

 Fleranvändarföreskrifterna utgör ett komplement till de allmänna villkor som gäller för det 
avtal om Inlösen av Kontokortstransaktioner (“Huvuddokumentet“) som slutits mellan 
Säljföretaget och Bambora. Vid eventuella konflikter mellan Huvuddokumentet och 
Fleranvändarföreskrifterna ska Fleranvändarföreskrifterna ha företräde. Ord som inleds med 
en versal, dvs. stor bokstav, avser ett ord som givits en särskild innebörd/definition i 
Huvuddokumentet och ska i dessa Fleranvändarföreskrifter ha samma innebörd som de har i 
Huvuddokumentet. 

Säljföretagets åtaganden 

1. Säljföretaget åtar sig att informera samtliga Användare om (i) innehållet i Avtalet (inklusive 
Fleranvändarföreskrifterna), (ii) hur Utrustningen får och inte får användas, (ii) hur 
Fleranvändarfunktionen fungerar, (iii) att varje Användare måste teckna ett individuellt 
inlösenavtal med Bambora samt (iv) kontaktuppgifter till Bambora’s supporttjänst. 

2. Säljföretaget är ansvarigt för sin egen och Användarnas användning av Utrustningen och 
ikläder sig Användarnas skyldigheter gentemot Bambora under Avtalet samt åtar sig att hålla 
Bambora skadeslöst för alla Användares, inklusive Användares anställda och konsulters, 
eventuella otillåtna handlingar.  

3. Om Säljföretaget vill avbryta Fleranvändarfunktionen, lägga till eller ta bort Användare eller 
om Säljföretaget inte har Fleranvändarfunktionen men vill ha denna funktion, kan 
Säljföretaget när som helst kontakta Bambora för omedelbar inaktivering respektive 
aktivering, varvid Säljföretaget vid inaktivering kommer att faktureras kostnaden för 
Fleranvändarfunktionen för innevarande månad. 

4. Bambora ansvarar inte för Säljföretagets eller Användares felaktiga användning av 
Utrustningen, vilket är all användning i strid med detta Avtal och Bamboras vid var tid 
tillämpliga Instruktioner.  

5. Ytterligare information och vanliga frågor om Fleranvändarfunktionen återfinns på 
Bambora.com.  

Användares åtaganden  

1. Samtliga Användare åtar sig att följa Säljföretagets instruktioner gällande användning av 
Utrustningen och Fleranvändarfunktionen.  

2. Samtliga Användare godkänner att Säljföretaget kan få tillgång till all data som härrör från 
Transaktioner företagna mellan Användare och dess kunder.  


