
2021-01-11 

eXupp Användarvillkor 

1. Så fungerar eXupp.se 

eXupp.se ägs och drivs av Reverendus AB 559165-6490, nedan Exupp. Exupps tjänst (”Tjänsten”) 

finns på webbplatsen https://exupp.se/ och är en webbaserad tjänst som hjälper företag 

(”Användare”) att läsa in information till Fortnox Bokföringstjänster (”Fortnox”). 

2. Sekretesspolicy och hanteringen av personuppgifter 

Exupp följer de regler som enligt svensk lag stadgas i personuppgiftslagen (PUL).  

3. Exupps ansvarsfrihet 

Vår ambition är att erbjuda en så stabil och bra produkt som möjligt med bästa användarupplevelse. 

Exupp garanterar dock ej någon viss upptid av tjänsten eller att fel ej kan förekomma. Vid eventuella 

fel i produkten ska Exupp så skyndsamt som möjligt rätta till felet. Ingen ersättning utgår till 

Användare vid tillfälliga fel.  

4. Betalning 

Betalning utgår innan början av varje prenumerationsperiod och är ej återbetalningsbar. Vid 

uppsägning av prenumeration, löper prenumeration till slutet av den betalda perioden och avslutas 

sedan. 

Vi använder oss av en tredje parts elektronisk betalningslösning, i Stripe Billing. För att kunna 

använda Tjänsten måste Användaren godkänna Stripe Billing;s användarvillkor, vilket man gör i 

samband med registreringen. Stripe Billing kommer då att få tillgång till vissa av dina 

personuppgifter för att kunna förmedla betalning mellan Dig och oss. Stripe Billing accepterar 

betalning med de vanligare betalkorten så som VISA, MasterCard och American Express. Se mer 

under Stripe Billings användarvillkor här: https://stripe.com/us/connect/legal.  

5. Information på eXupp.se 

Exupp arbetar aktivt för att de uppgifter som publiceras på exupp.se är korrekta men kan ej 

garantera detta. Användare äger inte rätt att ställa ekonomiska krav på Exupp i de fall det 

förekommer material på exupp.se som inte är korrekt. 

6. Befriande omständigheter 

Exupp är befriade från påföljd för underlåtenhet att fullgöra viss förpliktelse om underlåtenheten 

har sin grund i en s.k. befriande omständighet. Befriande omständighet ska anses bl.a. myndighets 

åtgärd eller underlåtenhet, nytillkommen eller ändrad lagstiftning, personalavgång, sjukdom eller 

annan nedsättning av arbetsförmåga, dödsfall, konflikt på arbetsmarknaden, blockad, brand, 

översvämning, förlust eller förstörelse av data eller egendom av väsentlig betydelse eller 

olyckshändelse av större omfattning. 

7. Sanktioner 

Exupp äger rätt att, utan att ange skäl, stänga av användare som bryter mot svensk lag eller som på 

annat sätt inte uppfyller dessa allmänna villkor.  

8. Ändringar 
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Exupp har rätt att utan förvarning ändra dessa allmänna villkor, antingen på egen hand eller om 

lagar och förordningar kräver detta. Användare uppmanas att kontinuerligt ta del av dessa allmänna 

villkor. 

9. Tillämplig lag – Tvist 

Tvister med anledning av dessa användarvillkor ska avgöras i allmän domstol med Malmö tingsrätt 

som första instans. Svensk lag ska tillämpas. 

10. Genom att använda Tjänsten accepterar du ovan villkor. 

Reverendus AB 

Org nr: 559165-6490 

Adress: Klagshamnsvägen 127, 218 51 Klagshamn 

support@exupp.se 

 


