
Adress:

Starweb AB

Gustav Adolfs torg 4

211 39 Malmö

Hemsida: www.starweb.se, Tel: 040 - 60 20 900, E-post: support@starweb.se

Överlåtelse av avtal för Starweb webbutik

TEXTA TYDLIGT SÅ INGA MISSFÖRSTÅND UPPSTÅR.

DU MÅSTE FYLLA I ALL INFORMATION OM BÅDE FÖRETAGET OCH STÄLLFÖRETRÄDAREN.

PARTER

(1) Leverantör:

Starweb AB  (STARWEB)

Org. nr 556696-9019

Ställföreträdare: Jimmy Bäckström

(2) Ny kund (som övertar webbutiken)

Fakturauppgifter

Firmanamn: ________________________________________________________

Org. nr: ________________________________________________________

Momsreg/VAT-nr: ________________________________________________________

Postadress: ________________________________________________________

Postnummer och ort: ________________________________________________________

Land: ________________________________________________________

Kontaktperson för faktura och webbutik

För- och efternamn: ___________________________________________________

Telefon: ________________________________________________________

E-post: ________________________________________________________

Ev. faxnummer: ________________________________________________________

Ny Ställföreträdare / Firmatecknare (Fyll i även om samma som ovan):

För- och efternamn: ________________________________________________________

Personnr: ________________________________________________________

Postadress: ________________________________________________________

Postnummer och ort: ________________________________________________________

Land: ________________________________________________________
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Telefon: ________________________________________________________

Mobil: ________________________________________________________

E-post: ________________________________________________________

Ovanstående parter har denna dag träffat följande avtal om en eller flera av STARWEBs Webbutiker på de

i avtalet angivna villkoren. I den utsträckning nedanstående bilagor har förkryssats, ingår bilagan i avtalet.

DEFINITIONER

● STARWEB avser företaget Starweb AB, org.nr. 556696-9019.

● Webbutik betyder applikation(er), programvaruprodukt(er) samt webbplats(er) som utvecklas av STARWEB.

● Tillbehör(en) betyder programvaruprodukt(er) som ytterligare förbättrar/förändrar funktionaliteten i Webbutiken, som

utvecklas av STARWEB.

● Befintlig Kund betyder den nuvarande Kund som står som ägare till Webbutiken.

● Ny Kund betyder Kund som ska överta nuvarande Kunds Webbutik.

BILAGEFÖRTECKNING

Bilaga 1 Kopia av nya Kundens registreringsbevis

Bilaga 2 Allmänna villkor hos STARWEB för Webbutik

(Finns på https://www.starweb.se/allmanna-villkor)

Bilaga 3 Prislista hos STARWEB för Webbutik

(Finns på https://www.starweb.se/prislista)

ÖVERLÅTELSE

Jag (befintlig Kund) önskar överlåta min Webbutik/Tillbehör hos STARWEB till ny Kund. Den nya Kunden övertar den befintliga

Kundens samtliga förpliktelser enligt detta dokument och de för tidpunkten gällande villkoren, se ”bilageförteckning”.

Om det i avtalshandlingarna förekommer motstridiga uppgifter har detta dokument företräde framför de allmänna villkoren.

Den nya Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommit innan överlåtelsetidpunkten.

Den frånträdande Kunden är inte betalningsskyldig för förpliktelser som uppkommer efter överlåtelsetidpunkten.

Överlåtelsen och medgivandet skall ske skriftligt av bägge parter. STARWEB förbehåller sig rätten att vid var tid utvärdera

inkommande avtal, och att efter egen bedömning avstå att ingå i detta avtal.

STARWEB tillhandahåller ej domännamn, men rekommenderar att domännamnet ingår i samband med överlåtelsen av

Webbutik/Tillbehör.

Avgift för denna överlåtelse är 495kr exkl.moms. Avgiften betalas av den nya Kunden.

Obs! Tjänster från tredje part omfattas inte av denna överlåtelse. Dessa tjänster måste överlåtas hos respektive

leverantör. Exempel på tjänster från tredje part kan vara domännamn, betalsystem, affärssystem m.m.
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BINDNINGSTID

Bindningstiden för överlåten Webbutik är tolv (12) månader. Vid utgången bindningstid förlängs avtalet med tre (3) månader i

sänder med samma uppsägningstid. Uppsägning skall vara skriftlig, uppsägningsblankett tillhandahålls av STARWEB.

DOMÄNNAMN

Ange det domännamn Webbutiken ligger på som du önskar överlåta

______________________________________________________________________________

BUTIKSSTORLEK

Ange den butiksstorlek som blir överlåten. Fråga Starweb support om du är osäker.

______________________________________________________________________________

KOMMENTAR

Eventuell kommentar/ändringar i Webbutiken enligt överenskommelse mellan bägge Parterna (och i vissa fall i samråd med

STARWEB).

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________
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UNDERSKRIFT

Jag som är firmatecknare för enskild firma/handelsbolag som idag ingår detta avtal med

STARWEB går i borgen såsom för egen skuld för mitt företags förpliktelser mot STARWEB.

Vänligen skriv ut detta avtal, underteckna det, och posta eller mejla det till support@starweb.se.

Vi behöver endast ett (1) avtal.

Bifoga även en kopia av den nya Kundens registreringsbevis.

Ibland kräver STARWEB att ny Kund förskottsbetalar den första faktura innan Webbutiken

aktiveras.

- Ni behöver ej bifoga kopior på övriga underbilagorna till avtalet, utan endast detta avtal.

Vi tar sedan en kopia på avtalet, och returnerar ett av dessa tillbaka till den nya Kunden.

Adress samt faxnummer till oss hittar ni längst upp på första sidan i detta avtal.

Detta avtal har upprättats i två (2) likalydande exemplar, av vilka parterna tagit var sitt.

(1) Ny kund (som övertar butiken):

Ort och datum:                 ____________________________________________________________

 

Firmanamn:                     ____________________________________________________________

Underskrift:                      ____________________________________________________________

Namnförtydligande:      ____________________________________________________________

(2) Befintlig kund (fd ägare av butiken):

Ort och datum:                 ____________________________________________________________

Firmanamn:                     ____________________________________________________________

Underskrift:                      ____________________________________________________________

Namnförtydligande:      ____________________________________________________________
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