
Kjøp- og medlemsvilkår JulaPro® 
1. Generelt 
1.1 Disse generelle vilkårene («Vilkårene») gjelder for medlemskap i Jula AB, org.nr. 556250-6252, sin 

lojalitetsklubb JulaPro, og der det er relevant, alle avtaler om kjøp som Bedriften inngår med Jula Norge 
AS, org.nr. 890 036 732, som medlem i JulaPro.  

1.2 JulaPro er et fordels- og lojalitetsprogram for norske bedrifter, foretak, foreninger, stiftelser og andre 
juridiske personer («Bedrifter»).  

1.3 Som medlem i JulaPro får Bedriften en generell rabatt på sine kjøp, og får benytte tilbud og fordeler som 
beskrevet nedenfor.  

 

2. Medlemskap 
2.1 Tegning av medlemskap 

2.1.1 Medlemskapet er kostnadsfritt og tegnes ved at en berettiget representant for Bedriften fyller ut 
Bedriftens opplysninger i søknadsskjemaet og godkjenner Vilkårene på Bedriftens vegne.  

2.1.2 Ved å godkjenne Vilkårene på Bedriftens vegne, garanterer Representanten at hen har fullmakt til å 
godkjenne disse vilkårene på Bedriftens vegne, at Vilkårene har blitt fullstendig forstått og akseptert, og 
at Bedriftens opplysninger er riktige.  

2.1.3 Den autoriserte representanten skal oppgi Representanter for Bedriften til Jula, dvs. personer som har 
fullmakt til å gjennomføre kjøp for Bedriftens regning («Representanter»). Bedriften skal umiddelbart 
melde fra til Jula om endringer av Bedriftens navn, adresse, administrator eller godkjente 
Representanter.  

2.1.4 Det er Bedriftens ansvar å sørge for at angitte Representanter er en berettiget person hos Bedriften, og 
kontakte Jula for å slette/sperre Representanter som ikke lenger er berettigede. 

 
2.2 Kjøp 

2.2.1 Kjøp gjennom JulaPro-medlemskapet skjer ved at en Representant for Bedriftens regning handler hos 
Jula, i varehus eller via netthandel. Representanten må identifisere seg på en måte som er godkjent av 
Jula, og da være registrert blant Bedriftens Representanter.   

2.2.2 Kjøp kan betales med kontanter, de vanligste kredittkortene/betalingskortene samt med faktura, se 
avsnittet Kreditt for kjøp med faktura.   

2.2.3 Bedriften er ansvarlig for alle transaksjoner som gjennomføres av Representanter i Bedriftens navn i 
henhold til disse vilkårene.  

 
2.3 Medlemsfordeler 

2.3.1 JulaPro-medlemmer får 5 % (fem) rabatt på kjøpesummen etter at andre rabatter er trukket fra. 
2.3.2 JulaPro-medlemmer har mulighet til å benytte de fordeler, tilbud og kampanjer som gjelder innen 
JulaPro.  
 

3. Kreditt 
Dette avsnittet, Kreditt, gjelder dersom Bedriften velger å søke om og ha kreditt knyttet til JulaPro-
medlemskapet 
3.1 Betalingsalternativer og betalingsvilkår 

3.1.1 Bedriften kan søke om å få bli fakturakunde hos Jula. Når Bedriften har blitt godkjent som fakturakunde 
etter en vanlig kredittsjekk, kan kjøp betales med faktura.   

3.1.2 Innkjøp på faktura faktureres vanligvis dagen etter kjøpet med betalingsvilkår 30 dager fra fakturadato. 
Hvis betaling av faktura ikke har kommet inn til Jula i riktig tid, påløper et purregebyr som for øyeblikket 
er på 60 kroner. Dessuten debiteres forsinkelsesrente på forfalt beløp med 24 % per år. Hvis kravet 
sendes til inkasso, påløper lovfestede inkassokostnader. 



 
3.2 Betalingsansvar 

3.2.1 Bedriften er betalingsansvarlig for alle transaksjoner som gjennomføres av Representanter i Bedriftens 
navn, samt for alle kostnader og avgifter i henhold til disse Vilkårene. Videre er Bedriften ansvarlig for 
eventuell kreditt.  

3.2.2 Hvis betaling ikke gjøres i riktig tid, sperres Bedriftens JulaPro-medlemskap for nye innkjøp. Sperren kan 
oppheves når gjelden inkludert rente og avgifter er betalt i sin helhet.  

 

3.3 Kredittgrense og oppsigelse av kreditt 

3.3.1 Jula har rett til å endre og avslutte bevilget kredittgrense hvis det er grunn til å anta at Bedriften ikke 
kommer til å oppfylle sine forpliktelser i henhold til disse Vilkårene, hvis Jula mistenker ikke godkjent 
eller uærlig bruk av kreditten, hvis Bedriften har misligholdt betalingene sine eller det ved en ny 
kredittsjekk viser seg at forutsetningene har forandret seg. Kredittsjekk av Bedriften gjøres fortløpende 
eller ved søknad fra Bedriften.  

3.3.3 Jula har rett til å kreve umiddelbar betaling av den utestående gjelden dersom Bedriften er på 
etterskudd med betalingen. 

3.3.4 Hvis Bedriften ikke benytter kreditten og det er skjellig grunn til det, har Jula rett til å si opp bevilget 
kredittgrense umiddelbart uten å vente på oppsigelsestiden. Hvis det skjer, vil Bedriften få beskjed om 
endringen umiddelbart.  

3.3.5 Jula forbeholder seg retten til å når som helst avslutte eller avbryte kredittilgangen i JulaPro-
medlemsklubben ved å varsle Bedriften om det senest 30 dager før avslutningen. 

 
3.4 Endring av rentesats og avgifter, og overlatelse av fordringer 

3.4.1 Jula har rett til å endre rentesats og avgifter for kreditten ved å varsle Bedriften om dette. Varselet som 
sendes til den e-postadressen som Bedriften har registrert hos Jula, regnes som ankommet hos 
Bedriften dagen etter at det er sendt.  

3.4.3 Jula har rett til å overlate eller pantsette fordringer. 
 

4. Forbehold om eierskapsrett  
4.1 Eierskapsretten til forhåndsolgte varer beholdes av Jula til varene er betalt i sin helhet. Bedriften har 

dermed ikke rett til å videreselge eller overføre varer før de er betalt til fulle. Dersom Bedriften ikke  
overholder sin del av avtalen, dvs. ikke følger Vilkårene, har Jula rett til å ta tilbake varene. 

 

5. Risiko og ansvar for vare 
5.1 Risikoen for varen ligger hos Bedriften når varen er overlevert. Dette innebærer at Bedriften skylder å 

betale for varen selv om den blir ødelagt, mistet, eller redusert på grunn av en hendelse som ikke har 
med Jula å gjøre. 

5.2 Jula har kun ansvar for skader som dekkes av Julas bedriftsforsikring, og under den forutsetning at 
forsikringsutstederen i så fall godkjenner at det skal gjøres en utbetaling. Utover slike tilfeller er 
ansvaret begrenset til de høyeste beløpene som utgjør innkjøpsprisen for den aktuelle varen. Jula har 
ikke ansvar for indirekte skader. (Det ovennevnte skal ikke regnes som en begrensning av Julas ansvar i 
henhold til lovgivning om produktansvar.) 

 

6. Personopplysninger 
6.1 Jula behandler den eller de opplysninger som gjelder for Bedriften med avtalen som rettslig grunnlag, og 

med det formål å oppfylle vår avtale med Bedriften. Jula behandler Representantens navn, 
adresseopplysninger, e-postadresse, personnummer og finansiell informasjon (f.eks. gjeld og inntekt) 
samt eventuelt ved søknader om kreditt for individuelle firmaer, og for eiere og ledelsen kontrolleres 
også betalingsanmerkninger med det formål å vurdere Bedriftens kredittverdighet og administrere 



kontoen. Kredittvurderingen og beslutningen om kreditt skjer automatisk og innebærer profilering. 
Dette avgjør om Bedriften bevilges kreditt eller ikke. Vi behandler personopplysningene dine ved 
Bedriftens søknad om JulaPro, identifisering ved kjøp, registrering av transaksjoner som er tilknyttet 
Bedriftens medlemskap, administrering av Bedriftens medlemskap, og dersom det er relevant, når 
kreditt blir tilknyttet medlemskapet ved en kredittopplysning av Bedriften og for å administrere 
kreditten og fakturere og behandle gjennomførte kjøp. Vi behandler også Representanters 
personopplysninger med berettiget interesse som juridisk grunnlag for å sende relevante tilbud og 
markedsføring, og bruker opplysningene som grunnlag for analyse og statistikk med det formål å 
forbedre og utvikle medlemsklubben.   

6.2 Jula AB, org.nr. 556250-6252, administrerer lojalitetsklubben og er personopplysningsansvarlig ved 
behandling av Representantens personopplysninger. 

6.3 Personopplysningene behandles av Jula og innad i Julakonsernet. Representanters personopplysninger 
overføres til våre samarbeidspartnere for at de skal behandles for oss for å oppfylle ovennevnte formål.    

6.4 Personopplysninger behandles så lenge du er Representant for Bedriften, og maksimalt 24 måneder 
etter at Bedriften avslutter medlemskapet sitt. Kvitteringen lagres i sju år i henhold til regnskapsloven, 
og den inneholder navnet ditt og eventuell referanse.   

6.5 Du har rett til å få opplysningene du utleverer, rettet dersom de er feilaktige, slettet hvis de ikke lenger 
trengs til formålet, adgang til opplysningene du har utlevert til oss, og i enkelte tilfeller rett til å begrense 
behandlingen av dine personopplysninger. Du kan innvende mot behandlingen av personopplysningene 
dine som gjøres for markedsføringsformål ved å bruke koblingen i en av våre utsendte e-poster til å 
avregistrere deg, eller gi beskjed til kundeservice om at du ikke ønsker å ta imot 
markedsføringsutsendelser mer.  

6.6 Les mer om hvordan vi håndterer personopplysninger i vår integritetspolicy. 
 

7. Oppsigelse av medlemskap 
7.1 Bedriftens medlemskap i JulaPro kan sies opp skriftlig av Jula og Bedriften med en oppsigelsestid på 

30 dager. Oppsigelse fra Julas side kan skje dersom Bedriften misbruker JulaPro-medlemskapet, 
Bedriften bryter medlemskapets Vilkår, kan mistenkes for å ha begått regelbrudd mot Jula, dersom Jula 
mistenker ikke godkjent eller bedragersk bruk av JulaPro-medlemskapet eller Bedriften går konkurs.  

7.2 Hvis det ikke har blitt registrert et kjøp på over 36 måneder, kan det hende at Jula avslutter 
medlemskapet.  

7.3 Jula forbeholder seg retten til å når som helst avslutte eller avbryte tilgangen til JulaPro-
medlemsklubben.  

7.4 Avslutning av medlemskapet får som følge at inntjent bonus og eventuelle andre premier som ikke er 
uthentet, går tapt. Etter at oppsigelsestiden har utløpt, vil Bedriftens eventuelle gjeld til Jula forfalle til 
betaling. 
 

8. Melding 
8.1 Varselet som sendes til den e-postadressen som Bedriften har registrert hos Jula, regnes som ankommet 

hos Bedriften dagen etter at det er sendt. 
 

9. Endring av vilkår 
9.1 Jula har rett til å endre Vilkårene ved å gi Bedriften melding om dette senest 30 dager før endringen trer 

i kraft.  
 

10. Annet 
10.1 Jula forbeholder seg retten til å overlate sine rettigheter og forpliktelser i henhold til denne avtalen.  

 

https://www.jula.no/kundeservice/
https://www.jula.no/integritetspolicy/


Vilkårene gjelder f.o.m. 01.01.2023. 

Jula AB og Jula Norge AS 
Adresse: Box 363, 532 24 Skara, tlf. +47 67 90 01 33 

E-post via nettstedet: www.jula.no 
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