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1.

Kort beskrivelse av korttjenesten
Harddisk Innkjøpskort er et betalingsmåte som kan benyttes i Harddisk.no sine butikker. Kortet
definerer en innkjøpsavtale inngått mellom Harddisk Datapartner AS og kunden. Kortet benyttes for å
simplifisere og øke sikkerheten på transaksjoner på vegne av kunden sitt firma. Kortet ansees som et
kredittkort, og oppretter fakturakonto på kunden.

2.

Definisjoner
Leverandøren: Harddisk Datapartner AS
Brukersted: Butikker eiet av Harddisk Datapartner AS

Kunden: Gjeldende kunde
Innkjøper:Innkjøpspersoner hos kunden

3.

Søknad om bruk av innkjøpskort:
Innkjøpskort utstedes kun til kredittverdige selskap via denne søknad. Søknaden må underskrives av
den som tegner firmet person(er)( som fremgår av firmaattest), eller naturlige beslutningstakere hos
kunden som Daglig leder, avdelingsleder eller økonomiansvarlig. I sistnevnte tilfeller vil vi måtte
dobbeltsjekke med signaturberettiget pr telefon eller epost før kort utstedes.

4.

Avtalevilkår og informasjon om bruk
Innkjøpskortet ansees som et betalingskort på brukerstedene og gjør kunden økonomisk ansvarlig for
betaling av varene som blir tatt ut. Innkjøpspersonene må til enhver tid kunne fremvise gyldig
legitimasjon i form av bankkort/førerkort/pass ved kjøp på brukerstedet. Dette kravet stilles for å
unngå at uvedkommende kan kjøpe varer på kundens konto. Dersom et kort blir tapt eller en
innkjøper ikke lenger skal ha muligheten for å handle på kundens konto, må leverandøren umiddelbart
informeres om dette skriftlig/pr epost. Harddisk Datapartner AS legger da inn en sperre i vårt
kassesystem på innkjøper. Kunden må selv stå for inndrivelse av innkøpskortet fra sine innkjøpere
dersom de slutter eller ikke lenger et berettiget for å handle på kundens konto. Innkjøper må signere
ved uttak av varer hos brukersted.

5.

Fakturering
Fakturering mot kunden skjer 1 gang pr måned eller 1 gang pr uke dersom beløpet overstiger vår til
enhver tid gjeldende beløpsgrense. Faktura forfaller med 14 dagers betalingstid dersom annet ikke er
avtalt. Faktura kommer pr epost og er uten fakturagebyr. Ved papirfaktura tilkommer et fakturagebyr
til gjeldende satser. Harddisk Dataparter AS har salgspant i varen inntil fullt oppgjør har funnet sted jfr.
Lov om pant §§ 3-14 og 3-22.
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