
 

VILLKOR FAKTURAKUNDER 

Genom att godkänna våra villkor för fakturakunder, samtycker du och godkänner 

härmed innehållet nedan. 

1. Parter enligt dessa bestämmelser är Lidingö Bröd & 

Pâtisserie AB och kontoinnehavaren. 

Kontoinnehavaren innehar hela ansvaret för kontor.  

2. Utnyttjande av konto sker genom köp i LBP’s butik om 

inget annat avtalas.  

3. Kontoinnehavare som av LBP prövas som kontokund 

kan få utnyttja kontot genom en tjänst som benämns 

kontobeställning. Kontobeställning med 

fakturabetalning är en kreditform som innebär att 

kontokunden erhåller ett kundnummer som anges till 

LBP vid beställning. Kontot i sig är inte personligt 

knutet (om det inte är privatperson bakom) och kan 

utnyttjas av flera personer. Dock krävs legitimering vid 

varje köptillfälle.   

4. Rätten att utnyttja kontot genom kontobeställning 

gäller tillsvidare eller under avtalad tid. 

Kontoinnehavaren kan genom att kontakta LBP spärra 

tjänsten. 

5. Kontot kan endast användas för köp i LBPs butik om 

inget annat skriftligen avtalats. 

6. Kontokunden bär själv ansvar för samtliga köp på 

kontot och att endast berörda personer känner till 

kontonumret och kan matchas med angiven 

kontoinformation.  

7. LBP fakturerar periodiskt kontoinnehavaren för 

aktuell kontoskuld, alternativt när kontot är maximalt 

utnyttjat.  

8. LBP har rätt att ändra dessa bestämmelser utan att i 

förväg inhämta kontoinnehavarens godkännande.  

9. Kontot gäller tills vidare. Kontoinnehavaren har rätt 

att när som helst avsluta kontot. Utan hinder av vad 

som i övrigt stadgas i dessa bestämmelser, har LBP 

rätt att säga upp kontot med omedelbar verkan om; 

a. kontoinnehavaren, den som av kontoinnehavaren 

erhållit tillstånd att använda kontobeställning 

underlåter att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa 

kontobestämmelser 

b.  kontoinnehavaren inställer betalningarna, försätts i 

konkurs eller på annat sätt kan anses vara på 

obestånd 

c. LBP har grundad anledning att befara att 

kontoinnehavaren inte kommer att fullgöra sina 

betalnings-förpliktelser, eller 



 

d. kontoinnehavaren, eller den som av 

kontoinnehavaren erhållit tillstånd att använda 

kontobeställning missbrukar detta. 

10. LBP ansvarar inte för att konto används av obehörig. 

LBP är inte ansvarigt för skada, som beror på lagbud, 

myndighets åtgärd, krigshändelse, strejk, lockout, 

bojkott, blockad, osedvanlig personalbrist, knapphet 

på råvaror, energi eller drivmedel, ovanligt hård 

väderlek, olyckshändelse, inbrott, stöld, överraskande 

maskinskada, ovanliga driftstörningar eller annan 

omständighet utanför LBPs kontroll. LBP är inte i 

något fall ansvarig för indirekt skada, såsom utebliven 

vinst, produktionsbortfall eller tredjemansskada. LBP 

är inte heller skyldig att i andra fall ersätta skada som 

uppkommer, om LBP varit normalt aktsam. 

11. Ändring av namn, adress, bolagsform eller dylikt ska 

omedelbart anmälas till LBP. 

12. Kreditlimit/beloppsgräns 

Utnyttjandet av kontot är begränsat till viss 

kreditlimit, vilken bestäms av LBP efter individuell 

prövning av kontoinnehavaren. LBP förbehåller sig 

rätten att ensidigt ändra tidigare medgiven kreditlimit 

samt tillämpa beloppsgränser för enskilda köp av 

taxiresor eller andra taxitjänster, samt att neka kredit. 

13. Överlåtelse 

LBP har rätt att överlåta sina rättigheter och/eller 

skyldigheter enligt detta avtal helt eller delvis till 

annan 

14. Samtycke till databehandling 

För att kunna uppfylla sina åtaganden enligt detta 

avtal behöver LBP databehandla uppgifter om 

kontoinnehavaren och kortinnehavare, vilka uppgifter 

kan vara att anse som personuppgifter enligt 

personuppgiftslagen. Kontoinnehavaren lämnar sitt 

samtycke till att sådan behandling sker och förbinder 

sig att tillse att samtliga kortinnehavare lämnar 

motsvarande samtycke. 

15. Samtycke till användande av kontoinnehavares namn 

och/eller logotyp 

För att på hemsidan kunna presentera de mest 

utsläppsbesparande kunderna förbehåller sig LBP 

rätten att lägga upp kontoinnehavarens namn 

och/eller logga på hemsidan. 

16. Avbeställning av varor 

Beställda varor där produktion i någon form av 

påbörjats kan ej avbeställas utan debiteras fullt. Varor 

som inte har påbörjats produktion kan avbeställas 

utan debitering.  

 

Lidingö den 18 september 2015 


