
TILLÄGGSVILLKOR TILL VALIDOO SUPPLIER - 

VERIFIERING AV SYSTEM 

 

1. Inledning 

 Detta dokument innehåller villkoren för GS1 Sweden 
AB:s (”GS1”) tjänst verifiering (validering) av system 
avsett att användas för att skicka artikelinformation till 
Validoo. Med ”system” menas i dessa villkor en 
programvarulösning, app, webbtjänst eller liknande. 

 

 Tjänsten är en tilläggstjänst till VALIDOO SUPPLIER. 
För att GS1 ska tillhandahålla tjänsten till Kunden krävs 
att Kunden har avtal med GS1 om VALIDOO SUPPLIER. 

 Utöver dessa villkor gäller i tillämpliga delar även 
villkoren för VALIDOO SUPPLIER och vad som sägs om 
VALIDOO SUPPLIER ska äga motsvarande tillämpning 
på tjänsten för verifiering. 

2. Förutsättningar för verifiering 

 Som förutsättning för tjänsten gäller att: (i) Kunden har 
ett eget GS1 företagsprefix för att GLN ska kunna 
registreras i Validoo som identifiering av Kunden; (ii) 
Kunden har personella resurser (egna eller inhyrda) med 
tillräcklig kompetens kring utveckling av aktuellt tekniskt 
format; (iii) Kunden uppfyller kraven på system och 
övriga krav enligt beskrivningen av verifieringsprocessen 
på www.gs1.se. 

3. GS1:s åtaganden för verifieringen 

 GS1 ska granska meddelanden med artikelinformation 
inskickade av Kunden inom ramen för 
verifieringsprocessen och återkoppla resultatet genom e-
postmeddelande till Kunden inom skälig tid, dock senast 
inom 10 arbetsdagar. För det fall godkänt resultat av 
verifieringsprocessen inte erhålls , kommer GS1 
skriftligen meddela Kunden att ytterligare arbete krävs för 
att godkänt resultat ska erhållas. Ersättning för ytterligare 
arbete med verifieringen utgår på löpande räkning i 
enlighet med GS1:s prislista. 

4. Ändringar av verifieringsprocessen samt 
återverifiering  

GS1 förbehåller sig rätten att ändra tillvägagångssättet 
för verifiering. GS1 förbehåller sig vidare rätten att kräva 
återverifiering av Kundens system om systemet enligt 
GS1:s skäliga bedömning efter godkänd verifiering 
uppvisar sådana brister att en återverifiering måste ske, 
t.ex. i det fallet att meddelanden med artikelinformation 
som inte uppfyller föreskrivna krav skickas till Validoo. 
För varje verifieringsprocess utgår en ny 
Verifieringsavgift. 

5. Ersättning och betalningsvillkor 

 Som ersättning för verifiering av Kundens system ska 
Kunden till GS1 erlägga dels en verifieringsavgift per 
verifiering i form av en engångssumma 
(”Verifieringsavgiften”) samt en återkommande årlig 
avgift (”Serviceavgiften”).  För ytterligare arbete som 
utförs enligt punkt 3.1 utgår ersättning på löpande 
räkning i enlighet med GS1:s prislista. På webbplatsen 
www.gs1.se återfinns en beskrivning av vad som ingår  

 

 

i Verifieringsavgiften och Serviceavgiften samt aktuella 
avgifter. Betalning ska erläggas inom trettio (30) dagar. 
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