Köpvillkor för internetbetalningar
När du bokar tid via bilprovningen.se kan du samtidigt förskottsbetala via vår
betallösningspartner Klarna. Du kan även välja att betala direkt på stationen i samband
med besiktningen. Observera att ett antal stationer är kontantfria, se bilprovningen.se för
mer information.
För att använda betaltjänsten gäller följande villkor:

Priser
Priset som visas i din beställning gäller för detta bokningstillfälle, för vald besiktningstid och
station. Alla priser är inklusive moms.
Vi förbehåller oss rätten att genomföra prisförändringar. Det angivna priset garanteras
endast om betalningen sker i förskott vid bokningstillfället. Vid ombokning till annan tid
och/eller station kan prisändringar förekomma.
När du avbokar en beställning som har betalats i förskott på internet, enligt gällande
regelverk för avbokningar, betalas din förskottsbetalning tillbaka via vår betallösningspartner
Klarna. Hur återbetalning sker beror på vilket betalningsalternativ du valt i Klarna Checkout.

Betalning via internet/förskottsbetalning
I samarbete med Klarna och betallösningen Klarna Checkout erbjuder vi:
1. Faktura
2. Delbetalning
3. Kortbetalning
4. Klarna Direkt
Genom att lämna information i kassan godkänner du Klarnas villkor.
Efter att du registrerat dig i Klarna Checkout får du information om vilka betalsätt som finns
tillgängliga. Beroende på vilket betalsätt du väljer kan Klarna göra en kreditupplysning. Att
Klarna har tagit en kreditupplysning kan dock inte ses av andra som begär
kreditupplysningar, som exempelvis banker, och det påverkar inte heller din kreditvärdighet.
Faktura är förvalt som betalningsalternativ men du kan givetvis fritt välja något av de andra
alternativen som exempelvis direktbetalning via bank eller betalning med kort. Mer
information och fullständiga villkor om Klarnas betalsätt hittar du hos klarna.se.
För information om din betalning kontakta Klarnas kundservice. Du kan även se dina fakturor
och dess betalstatus på klarna.se under Mina sidor, se ”Hitta din faktura” på startsidan.

Betalning på station
Du kan även betala din beställning vid besiktningstillfället på vald station, se mer information
om betalning på vår webbplats. Observera att det angivna priset som visas vid
bokningstillfället endast garanteras om betalning sker i förskott vid bokningstillfället. Vid
ombokning till annan tid och/eller station kan prisändringar förekomma.

Återbetalning
Du kan avboka din beställning helt eller delvis. Du hittar detaljerad information om våra
bokningsregler på vår webbplats.
När du avbokar en förbetald besiktningstid betalas din förskottsbetalning tillbaka via vår
betallösningspartner Klarna. Hur återbetalning sker beror på vilket betalningsalternativ du
valt i Klarna Checkout.

Ägarbyte
Den förbetalda avgiften följer med fordonet och det är därför viktigt att avboka tiden för att
få återbetalning. Avbokning sker via bilprovningen.se eller på telefon 0771-600 600. Om
bilens nye ägare utnyttjar tiden kan inte tidigare ägare kräva tillbaka den inbetalda avgiften.

