Allmänna  villkor  för  (tjänsteutövare)  försäljning  av  
presentkort  (gäller  fr.o.m.  2015-08-01)    

  

§1  Allmänt:  Dessa  villkor  gäller  mellan  Bokadirekt  i  Stockholm  AB  (”Bokadirekt”),  
org.nr.  556580-5412,  och  de  tjänsteutövare  (”Tjänsteutövare”)  av  skilda  slag  som  
genom  avtal  med  Bokadirekt  erhållit  rätten  att  sälja  presentkort  (”Presentkort”)  via  
Bokadirekts  tjänst  för  Presentkort  (”Presentkortstjänsten”)  på  Bokadirekt.se.  Den  
som  beställer  och  betalar  ett  presentkort  anses  vara  köpare  (“Köpare”).  Den  som  
bokar  en  tjänst  (”Tjänst”)  och  därmed  konsumerar  ett  presentkort  anses  vara  
slutkund  (“Slutkund”).    
Presentkortet  ska  användas  för  att  betala  eller  delbetala  en  tjänst  genom  att  ange  
den  presentkortskod  som  anges  på  Presentkortet.  Presentkortskoden  kan  
antingen  anges  av  Slutkund  vid  bokningstillfället  på  Bokadirekt.se  eller  matas  in  
av  Tjänsteutövare  i  inloggat  läge  (http://kund.bokadirekt.se)  på  Slutkunds  bokning  
i  samband  med  behandlingstillfället  (”Registrering”).    
  

§2  Användning  av  Presentkort:  Ett  Presentkort  är  en  värdehandling,  som  
Köpare  köper  av  Tjänsteutövare  via  dennes  bokningssida  på  Bokadirekt.se  eller  
på  Bokadirekt.se,  och  ska  likställas  med  annat  betalmedel.  Tjänsteutövare  ska  
erbjuda  Slutkund  ett  kvitto  vid  behandlingstillfället.    
  

Tjänsteutövare  ansvarar  för  att  Registrering  av  presentkortskod  utförs.    
Tjänsteutövare  som  har  Presentkortstjänsten  aktiverad  godkänner  att  Bokadirekt  
presenterar,  förmedlar  och  säljer  Presentkort,  vilka  kan  användas  för  att  betala  
Tjänsteutövares  Tjänster.    
§3  Giltighet:  Giltighetstiden  på  ett  Presentkort  är  12  månader  från  köptillfället.  Ett  
Presentkort  är  giltigt  som  betalmedel  hos  Tjänsteutövare  även  om  denne  efter  
försäljning  avaktiverat  Presentkortstjänsten  eller  inte  längre  är  kund  hos  
Bokadirekt.    
Köpare  och  Slutkund  kan  kontrollera  giltighetstid  och  saldo  på  Bokadirekt.se  med  
hjälp  av  presentkortskoden.  Tjänsteutövare  kan  kontrollera  utestående  
Presentkort,  deras  aktuella  värde  och  giltighetstid  i  inloggat  läge  under  fliken  
Ekonomi/Presentkort.    
Presentkort  som  köps  på  Tjänsteutövares  bokningssida  är  endast  giltigt  hos  den  

kalender,  hos  Tjänsteutövaren,  som  Köparen  valde  vid  köptillfället.    
§4  Avgifter  och  utbetalning:  Bokadirekt  tar  ut  en  förmedlingsavgift  på  
5%  av  Presentkortets  värde.  Denna  avgift  dras  av  vid  utbetalning  till  
Tjänsteutövare.  Vid  utbetalning  via  Klarna  delas  förmedlingsavgiften  upp  och  3,25%  
faktureras  månadsvis  i  efterskott  och  1,75%  dras  av  vid  utbetalning  till  tjänsteutövare  
från  Klarna.  

§5  Tjänsteutövares  ansvar:  Tjänsteutövare  ansvarar  för  att  förmedlade  texter  
och  bilder  på  bokningssidan  inte  är  missvisande  mot  Köpare  eller  Slutkund,  i  det  
fall  Köpare  eller  Slutkund  därigenom  anser  sig  inte  ha  erhållit  exakt  den  Tjänst  
som  texten  beskriver.    
Så  snart  Köpare,  Slutkund  eller  Bokadirekt  bokat  tid  för  att  använda  Presentkortet  
hos  Tjänsteutövare  så  föreligger  ett  separat  avtal  mellan  Köpare  eller  Slutkund  
eller  Bokadirekt  och  Tjänsteutövare  och  detta  innefattas  inte  av  dessa  villkor.  
Bokadirekt  tar  inte  ansvar  för  uteblivna  eller  felaktigt  utförda  Tjänster.    
§6  Force  Majeure:  Bokadirekt  är  vidare  befriat  från  ansvar  gentemot  Köpare  och  
Slutkund  om  Bokadirekt  förhindras  att  fullgöra  sina  åtaganden  på  grund  av  
omständighet  utanför  Bokadirekts  kontroll  eller  förmåga  som  Bokadirekt  inte  
skäligen  kunnat  förväntas  förutse,  och  vars  följder  Bokadirekt  inte  heller  skäligen  
skulle  kunna  ha  undvikit  eller  övervunnit,  eller  om  Bokadirekt  förhindras  fullgöra  
sina  skyldigheter  på  grund  av  omständighet  som  är    
hänförlig  till  tredje  man  eller  på  grund  av  naturkatastrof,  blixtnedslag,  elavbrott,  
arbetskonflikt,  krig  eller  annan  orolighet,  eldsvåda,  nytillkommen  eller  ändrad  
lagstiftning  eller  myndig  hetsbestämmelse,  fel  i  extern  teleförbindelse  eller  
liknande  omständigheter.    
§7  Ändringar:  Bokadirekt  äger  rätt  att  utan  förvarning,  på  eget  bevåg  eller  p.g.a.  
myndighets  krav,  ändra  sina  Allmänna  villkor.  Eventuella  ändringar  träder  i  kraft  
så  snart  de  blivit  tillgängliga  på  den  här  sidan.  Köpare  och  Slutkund  uppmanas  
därför  att  hålla  sig  uppdaterad  vad  gäller  de  Allmänna  villkoren.    
Bokadirekt  förbehåller  sig  rätten  att  med  omedelbar  verkan  avaktivera  
Tjänsteutövares  tillgång  till  Presentkortstjänsten  i  det  fall  det  finns  misstanke  om  
missbruk  av  Tjänsten.    
  

