ALLMÄNNA VILLKOR – FÖRETAGSKONTO
1

ALLMÄNT

1.1

Dessa allmänna villkor reglerar villkoren för
att öppna och nyttja ett företagskonto hos
HLL Hyreslandslaget AB org.nr 556835-1745
eller något av dess dotterbolag, HLL
Hyreslandslaget Stockholm AB, org. nr.
556887-4753, HLL Hyreslandslaget Öst AB
org. nr 559138-4192, eller HLL
Hyreslandslaget Mitt AB org.nr. 5568608102, HLL Hyreslandslaget Norrland AB
org.nr. 556913-2151 (nedan kallad ”HLL”).

1.2

Endast näringsidkare har rätt att ansöka om
och nyttja ett företagskonto hos HLL. De
kunder som beviljas företagskonto kallas
”Kontohavaren”.

1.3

Kontohavaren anses ha godtagit dessa
villkor genom att ansöka om HLLs
kontokredit. Kontohavaren kan aldrig ensidigt
ändra dessa villkor genom att lämna in
avvikande villkor tillsammans med sin
kreditansökan.

1.4

1.5

Dessa allmänna villkor reglerar endast
nyttjandet av företagskontot. Villkoren för
uthyrningen och/eller försäljningen av de
maskiner/produkter som krediten avser,
regleras av separata villkor som också finns
tillgängliga på HLLs hemsida.
ANSÖKAN OM KONTO

2.1

Ansökan om företagskonto sker genom att
behörig firmatecknare hos Kontohavaren
fyller i en ansökan om företagskonto som
finns tillgänglig på HLLs webbadress
www.hyreslandslaget.se.

2.3

2.4

Om Kontohavaren önskar höja kreditgränsen
för sitt företagskonto, ska Kontohavaren
skicka in en ansökan till info@hllab.se,
varvid en förnyad kreditprövning sker.

2.5

Om fler än en person ska ha rätt att nyttja
kontot ska, av behörig firmatecknare hos
Kontohavaren, undertecknad fullmakt för
dessa personer ges in tillsammans med
ansökan.

3

ÄNDRINGAR AV KONTOT

3.1

Det åligger Kontohavaren att skriftligen och
omedelbart meddela HLL om:

HLL förbehåller sig rätten att ändra dessa
allmänna villkor. Villkoren i sin gällande
lydelse från tid till annan finns alltid att läsa
på HLLs hemsida www.hyreslandslaget.se.
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2.2

för kontot, dvs. upp till vilket belopp som
köp/uttag får ske. HLL kan avslå en ansökan
om företagskonto utan att redogöra för
skälen härtill.

Den som undertecknar kontoansökan
garanterar att undertecknad har behörighet
att ansöka om företagskonto och binda
Kontohavaren vid dessa villkor.
Efter sedvanlig kreditprövning beslutar HLL
självständigt om huruvida en ansökan
ska beviljas eller inte. Om ett konto beviljas
fastställer HLL den kreditgräns som ska gälla
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(a)

eventuella förändringar av de uppgifter
som angivits i kontoansökan, vilket utan
begränsning inkluderar namn, adress
och e-postadress; och

(b)

eventuella förändringar i lämnade
fullmakter.

3.2

Meddelade ändringar kan ta upp till 1-2
arbetsdagar innan de syns i HLLs
datasystem.

4

RÄTT ATT SÄGA UPP KONTOT

4.1

HLL har rätt att utan föregående avisering,
ompröva tidigare genomförd kreditprövning
och, med omedelbar verkan, säga upp kontot
eller sänka beviljad kreditgräns om HLL har
skälig anledning att anta att Kontohavaren
inte kommer att fullgöra sina förpliktelser mot
HLL.

4.2

Omständigheter som kan utlösa HLLs rätt
enligt punkten 4.1 ovan är t.ex. följande:
(a)

Kontohavaren har obetalade förfallna
fakturor;

(b)

Kontohavaren har överskridit beviljad
kredit;

(c)

Kontohavaren har fått ändrad rating hos
ett kreditupplysningsföretag;
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(d)

Kontohavaren har belagts med nya
betalningsanmärkningar eller skulder till
kronofogden efter kreditens beviljande;

(e)

Kontohavaren inte har fullgjort sina
förpliktelser enligt dessa allmänna
villkor eller i övrigt mot HLL.

5

KONTOTS ANVÄNDNING

5.1

Vid köp eller uthyrning som ska faktureras
och därmed belasta företagskontot är den
person som utför köpet eller uthyrningen för
Kontohavarens räkning eller ska hämta ut
köpt eller uthyrt gods skyldig att legitimera
sig samt visa att han eller hon är behörig att
nyttja företagskontot.

5.2

Det åligger Kontohavaren att tillse att endast
personer som från tid till annan är behöriga
att nyttja företagskontot är vederbörligen
anmälda till HLL. HLL kommer endast att
kontrollera behörigheten av de personer som
nyttjar företagskontot genom att kontrollera
att dessa personer är registrerade i
datasystemet.

5.3

Om HLL bedömer att det finns ett behov av
en högre kreditgräns sker en förnyad
kreditprövning och HLL äger rätt att höja
kreditgränsen utan att inhämta
Kontohavarens medgivande.

5.4

Om skulden på kontot överstiger det
beviljade kreditbeloppet ska Kontohavaren
omgående sätta in mellanskillnaden på
kontot. Övertrassering medför rätt för HLL att
dels avbryta utnyttjandet av kreditkontot och
fakturera Kontohavaren för hela
kreditbeloppet.

6

BETALNING

6.1

Faktura skickas med tillämpning av de
betalningsvillkor som HLL tillämpar från tid till
annan. Fakturan skickas till Kontohavaren på
av denne uppgiven faktureringsadress.

6.2

Eventuella invändningar mot en faktura ska
ske senast åtta (8) arbetsdagar efter
fakturans mottagande. För det fall
Kontohavaren inte har invänt mot fakturan
inom denna tidsperiod förlorar Kontohavaren
sin rätt att invända mot en faktura.

6.3

Om inget annat avtalats ska betalning vara
HLL tillhanda på förfallodagen som anges på
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fakturan. Betalning görs till det
bankgironummer som anges på fakturan
eller som på annat sätt anvisas av HLL.
6.4

OCR-nummer ska alltid anges vid betalning.
Vid utebliven betalning kan fordran komma
att överlämnas för inkassering varvid
lagstadgad ränta och kostnader tillkommer.

7

RÄNTA OCH AVGIFTER

7.1

Vid utebliven betalning har HLL rätt att (i) ta
ut en påminnelseavgift om 60 kr per
påminnelse och (ii) debitera dröjsmålsränta i
enlighet med räntelagen.

7.2

Ränta till Kontohavaren utgår inte på
eventuella tillgodohavanden på kontot.

8

OBESTÅND
För det fall Kontohavaren upptar
ackordsförhandlingar, blir föremål för
exekutiva åtgärder, ställer in sina
betalningar, blir föremål för ansökan om
företagsrekonstruktion, träder i likvidation,
ansöker om konkurs eller eljest kan antas ha
kommit på obestånd ska avtalet om
företagskonto automatiskt upphöra att gälla
med omedelbar verkan och Kontohavaren
ska omedelbart återlämna all förhyrd
egendom till HLL. HLL har även rätt att självt
hämta all egendom som tillhör HLL.

9

BEHANDLING AV PERSONUPPGIFTER

9.1

HLL samlar in och behandlar personuppgifter
om Kontohavarens representanter och
kontaktpersoner. Information om HLLs
behandling av personuppgifter finns
tillgänglig på HLLs hemsida
www.hyreslandslaget.se

9.2

Kontohavaren åtar sig att informera berörda
personer hos Kontohavaren om att HLL
behandlar deras personuppgifter och om att
information om behandlingen finns på HLLs
hemsida www.hyreslandslaget.se

10

FORCE MAJEURE OCH
ANSVARSBEGRÄNSNING

10.1

Om part kan visa att parts fullgörande av
förpliktelse enligt dessa allmänna villkor
hindras eller försenas till följd av
omständighet som ligger utanför parts
kontroll och som part heller inte kunnat
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förutse, såsom t.ex. krig eller naturkatastrof
(s.k. force majeure) befrias part från
skyldighet enligt dessa allmänna villkor så
länge det med hänsyn till omständigheterna
är nödvändigt. Parten ska skriftligen
underrätta den andra parten om hinder enligt
ovan och dess inverkan samt om och när
fullgörelse kan beräknas ske. Om sådan
underrättelse inte lämnas utan dröjsmål efter
det att parten borde ha fått kännedom om
hindret, är parten ansvarig för förlust som
kunde ha undvikits om underrättelse sänts i
tid. När hindret upphör, kan undvikas eller
övervinnas ska fullgörande ske.
10.2

Eventuell skada som åsamkas Kontohavaren
till följd av dessa allmänna villkor ska inte
ersättas av HLL om HLL varit normalt aktsam
eller om skadan/kostnaden inte rimligen
kunnat förutses av HLL. HLL ansvarar aldrig
för indirekt skada eller förlust som drabbar
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Kontohavaren vilket utan begränsning
inkluderar utebliven vinst eller intäkt, förlorad
goodwill eller utebliven förväntad besparing.
11

TVIST

11.1

Dessa allmänna villkor ska tolkas och
tillämpas i enlighet med svensk rätt, dock
utan tillämpning av svenska lagvalsregler.

11.2

Tvist angående tolkning och tillämpning av
dessa allmänna villkor ska i första hand lösas
genom en förhandling mellan parterna, där
båda parter lojalt ska diskutera en
överenskommelse.

11.3

Om parterna inte kan enas ska tvisten slutligt
avgöras av svensk domstol med Stockholms
tingsrätt som första instans. HLL får även
väcka talan vid domstol i ett annat land där
Kontohavaren har sin hemvist eller har
tillgångar.
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