Display Guideline (Sverige)
Så visar du upp AfterPay och de olika betalsätten
på bästa sätt och för bästa konvertering
version 2.3 publicerad 18.07.2018

Introduktion
AfterPay Display Guideline visar hur AfterPay och de olika betalalternativen bäst presenteras vid betalning i er butik:
både för att konsumenterna ska förstå fördelarna med de olika betalsätten och för att din konvertering därmed ska öka.
Några av AfterPays betalalternativ har speciﬁka lagar och regelverk som ska följas och därför tillhandahåller AfterPay
i dessa Guidelines information om betalalternativen och hur de ska presenteras. Regelverket kan variera mellan olika
marknader och därför rekommenderar AfterPay att alla butiker följer och använder de texter som ﬁnns i detta dokument.
För språköversättning och landspeciﬁka förfrågningar, kontakta din lokala AfterPay-representant.
Detta dokument är främst avsett för utvecklare och UX-designers som planerar en integration med AfterPay. Du kan alltid
hitta den senaste versionen av våra Guidelines på AfterPay Developer Portal (https://developer.afterpay.io/documents).

Innehåll som presenteras i detta dokument:
1.

Olika betalalternativ som AfterPay erbjuder

2.

Faktura – Faktura 14 dagar

3.

Faktura – Kampanjfaktura

4.

Delbetalning – Flex (ﬂexibel betalning)

5.

Delbetalning – Fasta avbetalningar

6.

Samlingsfaktura

7.

AfterPay-logotyper
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AfterPay betalsätt
AfterPay erbjuder två typer av betalsätt: faktura och delbetalning. Varje betalsätt har
olika alternativ som bör visas i kassan enligt nedan.

A
Faktura

A

Faktura
14 dagar

B

Faktura 14 dagar
Upplev först, betala senare

Delbetalning

Kampanjfaktura

C

Flex ﬂexibel betalning

D

B

Fasta

Betala efter midsommar
Ta din tid och betala först [30 juni] - [29 kr]

avbetalningar

C

Bild 1. Tillgängliga AfterPay-betalalternativ i kassan

D

Samlingsfaktura

Flex - betala i din egen takt
Från [60 kr] per månad

100 kr/månad
Delad över [12] månader

Samlingsfaktura, dvs. att ett antal köp under en period samlas på en faktura, visas här
Genom att klicka på "Slutför köp" accepterar jag

inte upp med övriga betalalternativ i kassan (bilden till höger) eftersom det är ett
fristående AfterPay-betalalternativ. Mer information om samlingsfaktura ﬁnns på sidan 9.

betalningsansvar och godkänner köpvillkoren hos

[butik] och villkoren för AfterPay .

Slutför köp
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Faktura
A. Faktura - Faktura 14 dagar
Det vanligaste betalningsvillkoret är inom 14 dagar efter köpet, vilket ger kunderna tillräckligt

Faktura 14 dagar

med tid att erhålla och ta del av sin vara innan den ska betalas.

Upplev först, betala senare
Betala inom 14 dagar

Bilden visar hur faktura som ska betalas inom 14 dagar presenteras i kassan. Såväl

Skriv in ditt personnummer för att slutföra köpet

beskrivningen av betalalternativet som fördelarna kommuniceras klart och tydligt för den som
handlar. Se även på bilden till höger hur inmatning av personnummer kan presenteras i detta

ÅÅMMDD-XXXX

steg.
Betala efter midsommar
Ta din tid och betala först [30 juni] - [29 kr]

Flex - betala i din egen takt

Faktura 14 dagar

Från [60 kr] per månad

Upplev först, betala senare

100 kr/månad

Betala inom 14 dagar

Delad över [12] månader

Bild 2. Faktura 14 dagar (Version utan inmatning av personnummer)
Genom att klicka på "Slutför köp" accepterar jag

Den design som presenteras ovan rekommenderas när personnummer (SSN) redan samlats

betalningsansvar och godkänner köpvillkoren hos

[butik] och villkoren för AfterPay .

in i ett tidigare steg i kassan.
Slutför köp
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Faktura
B. Kampanjfaktura
Under vissa säsonger över året, som under jul, kan butiker erbjuda kampanjfaktura vilket gör

Faktura 14 dagar

det möjligt för kunderna att förlänga sin betalningsperiod. AfterPay erbjuder speciﬁka

Upplev först, betala inom 14 dagar

kampanjer beroende på säsong, men butiker kan också erbjuda egna kampanjer genom
avtal med AfterPay.

Betala efter midsommar

Bilden till höger visar hur kampanjfaktura kan presenteras i kassan. Bild 4 visar ett alternativ

Skriv in ditt personnummer för att slutföra köpet

Ta din tid och betala först [30 juni] - [29 kr]

på hur kampanjfaktura kan visas. Kampanjfaktura har ett fast betalningsdatum och används

ÅÅMMDD-XXXX

vanligtvis under säsonger som jul eller inför sommaren. Kampanjfaktura har en längre
betalningsperiod än 14-dagarsfakturan. Såväl beskrivningen av betalalternativet som
fördelarna kommuniceras klart och tydligt för den som handlar. Se även på bilden till höger

Flex - betala i din egen takt
Från [60 kr] per månad

hur inmatning av personnummer kan presenteras i detta steg.
100 kr/månad
Delad över [12] månader

Betala efter midsommar
Ta din tid och betala först [30 juni] - [29 kr]
Genom att klicka på "Slutför köp" accepterar jag
betalningsansvar och godkänner köpvillkoren hos

Bild 3. Kampanjfaktura typ A (Version utan inmatning av personnummer)

[butik] och villkoren för AfterPay .

Slutför köp

Betala inom [30] dagar
Njut av den förlängda betalningstiden [avgift]

Bild 4. Kampanjfaktura typ B (Version utan inmatning av personnummer)

Den design som presenteras ovan rekommenderas när personnummer (SSN) redan samlats
in i ett tidigare steg i kassan.
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Delbetalning
Pay after midsummer

C. Flex - ﬂexibel betalning

Pay on June 30th - [Fee]

Butiker kan erbjuda sina kunder ett mer ﬂexibelt betalalternativ vid kassan genom att låta

Flex - betala i din egen takt

dem styra det belopp de är villiga att betala per månad, vilket innebär att det inte ﬁnns
någon fast löptid. Köparna är emellertid skyldiga att betala ett minsta månatligt belopp, som
fastställs av AfterPay. Bilden till höger visar hur detta delbetalningsalternativ presenteras i kassan.
Delbetalningsalternativ anses vara konsumentkreditprodukter och det ﬁnns därför speciella lagar
och regelverk som ska följas. Till exempel gäller detta den ränta och den totala kostnaden för
krediten och annan SECCI-relaterad information som måste presenteras för den som handlar
på delbetalning. Denna information kan hämtas via AfterPays API.

Från [60 kr] per månad
Skriv in ditt personnummer för att slutföra köpet
ÅÅMMDD-XXXX

Lägg till ﬂera inköp på en faktura
Bestäm hur mycket du vill betala varje månad
Du kan även betala det totala beloppet när du vill
Ingen uppläggningskostnad, aviseringsavgift 29 kr och
månatlig ränta 1,63 %.
Exempel: Om kredittagaren handlar för 10 000 kr och delar
upp betalningen på 12 månader kommer den eﬀektiva
årsräntan att uppgå till 28,72 %. Det totala beloppet att
betala blir i detta exempel 11 435 kr. Läs Standardiserad
Europeisk Konsumentinformation (SECCI) här.

Flex - betala i din egen takt
Från [60 kr] per månad
Lägg till ﬂera inköp på en faktura

100 kr/månad

Bestäm hur mycket du vill betala varje månad

Delad över [12] månader

Du kan även betala det totala beloppet när du vill
Ingen uppläggningskostnad, aviseringsavgift 29 kr och
månatlig ränta 1,63 %.

Genom att klicka på "Slutför köp" accepterar jag
betalningsansvar och godkänner köpvillkoren hos

Exempel: Om kredittagaren handlar för 10 000 kr och delar
upp betalningen på 12 månader kommer den eﬀektiva
årsräntan att uppgå till 28,72 %. Det totala beloppet att
betala blir i detta exempel 11 435 kr. Läs Standardiserad
Europeisk Konsumentinformation (SECCI) här.

[butik] och villkoren för AfterPay .

Slutför köp

Bild 5. Flex (Version utan inmatning av personnummer)

Den design som presenteras ovan rekommenderas när personnummer (SSN) redan samlats
in i ett tidigare steg i kassan.
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Delbetalning
D. Fasta avbetalningar
AfterPay erbjuder delbetalning enligt fasta avbetalningsplaner med förutbestämda löptider
om 3, 6, 12, 24 eller 36 månader. AfterPays API bestämmer vilka av dessa avbetalningsplaner
som kan användas. Det månatliga belopp som ska betalas i en bestämd avbetalningsplan är
detsamma under hela planen. Bilden till höger visar hur de fasta avbetalningarna presenteras
i kassan.

Flex - betala i din egen takt
Från [60 kr] per månad

100 kr/månad
Delad över [12] månader
Skriv in ditt personnummer för att slutföra köpet

Delbetalningsalternativ anses vara konsumentkreditprodukter och det ﬁnns därför speciella lagar
och regelverk som ska följas. Till exempel gäller detta den ränta och den totala kostnaden för
krediten och annan SECCI-relaterad information som måste presenteras för den som handlar
på delbetalning. Denna information kan hämtas via AfterPays API.

ÅÅMMDD-XXXX

Samma belopp varje månad
Du kan även betala det totala beloppet när du vill
Uppläggningskostnad från 95 kr, aviseringsavgift 29 kr
och månatlig ränta 0,83 % vid delbetalning på 12 månader
eller mer.

100 kr/månad

Exempel: om kredittagaren handlar för 10 000 kr och väljer
att dela upp betalningen på 12 månader kommer den
eﬀektiva årsräntan att uppgå till 21,85 % Det totala beloppet
att betala blir i detta exempel 11 090 kr. Läs Standardiserad
Europeisk Konsumentinformation (SECCI) här.

Delad över [12] månader
Samma belopp varje månad
Du kan även betala det totala beloppet när du vill
Uppläggningskostnad från 95 kr, aviseringsavgift 29 kr
och månatlig ränta 0,83 % vid delbetalning på 12 månader
eller mer.

Genom att klicka på "Slutför köp" accepterar jag
betalningsansvar och godkänner köpvillkoren hos

[butik] och villkoren för AfterPay .

Exempel: om kredittagaren handlar för 10 000 kr och väljer
att dela upp betalningen på 12 månader kommer den
eﬀektiva årsräntan att uppgå till 21,85 % Det totala beloppet
att betala blir i detta exempel 11 090 kr. Läs Standardiserad
Europeisk Konsumentinformation (SECCI) här.

Slutför köp

Bild 6. Fasta avbetalningar (Version utan inmatning av personnummer)

Den design som presenteras ovan rekommenderas när personnummer (SSN) redan samlats
in i ett tidigare steg i kassan.
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Samlingsfaktura
Samlingsfaktura
För relevanta branscher erbjuder AfterPay möjligheten att erbjuda samlingsfaktura. Det ökar

[Butik] månadsfaktura

bekvämligheten för kunder som ofta gör små inköp, där AfterPay kan slå samman alla dessa

Lägg ihop ﬂera inköp till en faktura

inköp till en enda faktura. Det vanligaste är en månadsfaktura, som är lämplig för till exempel
färdbiljetter eller digitala tjänster. Medan de faktiska inköpen genomförs på olika datum,
börjar betalningsvillkoren på 14 dagar från det datum då samlingsfakturan utfärdas. Om
samlingsfaktura används, presenteras inga andra AfterPay-betalalternativ i kassan.

Lägg till ﬂera inköp i en faktura
Betala 14 dagar efter att du har fått fakturan
Skriv in ditt personnummer för att slutföra köpet
ÅÅMMDD-XXXX

Bilden till höger visar hur samlingsfaktura presenteras i kassan. Såväl beskrivningen av
betalalternativet som fördelarna kommuniceras klart och tydligt för den som handlar. Se även
på bilden till höger hur inmatning av personnummer kan presenteras i detta steg.

Genom att klicka på "Slutför köp" accepterar jag
betalningsansvar och godkänner köpvillkoren hos

[butik] och villkoren för AfterPay .

[Butik] månadsfaktura

Slutför köp

Lägg ihop ﬂera inköp till en faktura
Lägg till ﬂera inköp i en faktura
Betala 14 dagar efter att du har fått fakturan

Bild 7. Samlingsfaktura (Version utan inmatning av personnummer)

Den design som presenteras ovan rekommenderas när personnummer (SSN) redan samlats
in i ett tidigare steg i kassan.
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AfterPay-logotyper
För tydlighet och en välbekant kundupplevelse är det viktigt att presentera AfterPay-logotypen i din kassa bredvid
betalalternativet. Implementera AfterPay-logotypen genom att använda vår URL, inte genom att ladda ned bilden.
AfterPay-logotyperna hostas på ett Content Delivery Network (CDN) för att säkerställa bästa prestanda och tillgänglighet
för din webbplats. Dessutom behöver du inte tänka på eventuella förändringar - de utförs alltid av AfterPay.

Logotyperna
Vi tillhandahåller två typer av logotyper via vårt CDN: .svg och .png. Vi rekommenderar att du använder AfterPay
-logotypen som .svg för bästa kvalitet. Om du föredrar .png ändrar du bara ändelsen av webbadressen till .png.
AfterPay-logotyperna ﬁnns i olika färgscheman. Beroende på färg och utseende i din webbutik, välj den AfterPay
-logotyp som passar bäst. Observera att original-logotypen är standard. De andra logotyperna bör endast övervägas
om läsbarheten inte är bra eller om färgerna är inkompatibla.
AfterPay Original Logo in SVG, 5.72Kb :

https://cdn.myafterpay.com/logo/AfterPay_logo.svg

AfterPay Black Logo in SVG, 5.44Kb :

https://cdn.myafterpay.com/logo/AfterPay_logo_black.svg

AfterPay Grey Logo in SVG, 5.65Kb :

https://cdn.myafterpay.com/logo/AfterPay_logo_grey.svg

AfterPay White Logo in SVG, 5.61Kb :

https://cdn.myafterpay.com/logo/AfterPay_logo_white.svg

I kassan
Vid kassan behöver konsumenterna snabbt få en överblick över butikens betalalternativ. Använd alltid AfterPays
logotyp bredvid AfterPays betalsätt och beskrivning.

10

Det ﬁnns mer information på AfterPays utvecklarportal som löpande uppdateras, t ex AfterPay Technical White Paper: https://developer.afterpay.io/documents

