
Kundavtal för affärstransaktioner med Chicas Accounting AB 

1. Parterna 

Parterna, där uppdragsgivare Chicas Accounting AB, org. nr 5591685259 benämns som ”leverantör”            
och den fysiska/juridiska personen som ingår avtal med oss benämns som ”kund”. Fysisk person              
identifieras av personnummer och näringsidkare/juridisk person med organisationsnummer. Om du          
som kund bedriver en verksamhet är både du och din verksamhet definierade som kund och följer                
därmed avtalet. Leverantören bedriver momspliktig verksamhet.  

2. Tjänster som omfattas av avtalet 

Samtliga tjänster som leverantören erbjuder omfattas av detta avtal. Vid köp av tjänsten anses kunden               
ha tecknat avtal med leverantören. 

3. Tjänsternas innehåll samt behandling av personuppgifter/användardata 

Leverantören tillhandahåller följande service och detta riktar sig till enskilda firmor och aktiebolag. Se 
nedan 

3.1 Frågepaket samt löpande tjänster inkl pris och utförande 

Alla priser anges exklusive moms 

Frågetjänst liten - Frågeservice där kunden får teoretisk hjälp med bokföringsfrågor. 

Tjänsten kostar 259 kr och debiteras månadsvis. Tjänsten utförs via skriftlig kommunikation            
via e-post och kan komma att ändras till kundportal framgent. Denna tjänst riktar sig till dig                
med junior kunskap inom redovisning som behöver stöttning för att utföra det ekonomiska             
arbetet i ditt företag. Tjänsten kan maximalt nyttjas 3 gånger per månad. 

Frågetjänst stor- Frågeservice där kunden får teoretisk hjälp med bokföringsfrågor. 

Tjänsten kostar 459 kr och debiteras månadsvis. Tjänsten utförs via skriftlig kommunikation            
via e-post och kan komma att ändras till kundportal framgent. Denna tjänst riktar sig till dig                
med junior kunskap inom redovisning som behöver stöttning för att utföra det ekonomiska             
arbetet i ditt företag. Tjänsten kan maximalt nyttjas 6 gånger per månad. 

Startpaket 
 
Tjänsten kostar 3 199 kr och är en engångskostnad och passar dig som vill ha hjälp att påbörja                  
redovisningen själv. Vi hjälper dig med att skaffa konto i Fortnox, ett digitalt             
bokföringsprogram, samt korrigerar alla inställningar för att du ska kunna hantera           
redovisningsflödet effektivt. 

 

Vid driftstörningar i tjänsterna uppmanas kunden att ta kontakt med leverantören via            
infomailen/via support. Support svarar mellan 9-16 vardagar. Det finns inga skyldigheter att            
leverantören ska svara på helgdagar. 

 

 



4. Behandling av kundens användardata och personuppgifter 

Leverantören registrerar användardata vilken kan innehålla personuppgifter som sökhistorik,         
användarnamn, e-post, inloggningsdetaljer samt aktivitetsdata. Denna information är absolut         
nödvändig för leverantören att samla in för att fullgöra sin del av avtalet gentemot kunden,               
kunna erbjuda bästa möjliga support inkl möjligheten att förbättra våra tjänster och hantera             
icke fungerande delar i tjänsten. Kundens personuppgifter är nödvändiga för att kunna            
uppfylla kraven som avtalet omfattar. Leverantören använder kundens personuppgifter för att           
kunna bedriva sin verksamhet i bästa möjliga mån därigenom skapa förbättringar, lokalisera            
och åtgärda felaktigheter i tjänsten samt kunna skräddarsy tjänsten. Leverantören delar inte            
personuppgifter utanför EU/ESS-området. Vid avslut av tjänsten kommer kundens         
persondata att integritetsanpassas, dvs sakna personuppgifter/raderas. Vill kunden radera all          
information kan de skriftligen begära det efter avslut. Leverantören delar inte några            
personuppgifter med andra marknadsaktörer i kommersiellt syfte. För att kunna lösa problem            
kan kundens uppgifter delas då tredje part såsom expertis kan bli nödvändig för att fullgöra               
service gentemot kunden. Frågeställningar kan komma att sparas och användas i syfte att             
utbilda, förbättra samt dela information med kunder. Därför uppmanas kunden att inte dela             
känslig information i dessa frågeformulär. Om kunden väljer att göra det är leverantören             
frånskriven de eventuella konsekvenserna det medför. 

5. Kundens rättigheter och skyldigheter samt överlåtelse 

Leverantören har fullständiga rättigheter till sin sin tjänst/produkt och det som avtalet            
omfattar. Kunden får inte sälja eller ge någon annna åtkomst till licensen i någon form.               
Kunden får inte heller kopiera tjänsten. Kunden åligger ansvaret att meddela leverantören om             
eventuella ändringar av adress, betalkort, e-post och dylikt. Kunden meddelas inom 30 dagar             
om leverantören ändrar sina villkor med kunden. Kunden får inte överlåta abonnemanget utan             
skriftlig anmälan som bedöms av leverantören. Leverantören kan överlåta sina          
rättigheter/skyldigheter till tredje part.  

6. Löptid  

Kunden debiteras i förskott för tjänsten och kan när som säga upp avtalet. Ingen ytterligare               
debitering utgår, tjänsten löper månaden ut. Kunden kan inte nyttja innehållet/tjänsten efter            
misslyckad debitering av betalkort eller avslutat samarbete. Priserna hos leverantören kan           
komma att justeras i enlighet med KPI, samt förändring av tjänsten och antal användare.  
 

7. Reklamation, missbrukande av avtal och tvist 

Leverantören är inte skyldig till kundens direkta eller indirekta förluster som uppstått efter             
användning av produkten/tjänsten, vilket innebär förlust av kunder, minskad omsättning etc.           
Ersättningen om det finns en påvisad konsekvens från kundens sida uppgår till            
abonnemangskostnad som återbetalas kunden avdraget för moms. Leverantörens        
produkt/tjänst måste nyttjas på det sätt som den är avsedd för och begränsas till de               
operativsystem som den är optimerad till, dvs kunden kan inte åberopa avtalsbrott eller             
reklamation om den nyttjats felaktigt. Om kunden vill åberopa avtalsbrott ska det ske             
skriftligen så fort kunden är medveten om det. Vid förekomst av tvist om avtalet ska parterna                
först lösa det genom förhandling för att överlåta ärendet till domstol i området leverantören är               
registrerad. 



8. Force Majeure 

Leverantören kan inte uppfylla avtalet om utförandet av tjänsten förhindras pga           
omständigheter leverantören ej kunde kontrollera och var medveten om då avtalet ingicks.            
Om detta tillstånd inträffar anses båda parternas skyldigheter upphöra att gälla.  
 
9. Sekretess 

Parterna ska inte dela den information som de tillgodogjort via nyttjande/utförande av tjänst             
eller produkt och inte heller anställda och närstående i dess bemärkelse. Vid delning av              
information utanför parterna måste det godkännas via skriftligt avtal. Om det krävs för             
parterna att inkludera tredje part såsom myndighet eller legal instans kan information behöva             
delas. Tystnadsplikten gäller även om kontraktet avslutas. 

 

 

 
 

 

 
 

 


