More2U AB, Allmänna Villkor - Återförsäljare

1.

Intjänade pengar får inte tillfalla enskilda
medlemmar i Försäljningsgruppen utan ska
tillfalla Återförsäljaren.

Tillämplighet
Dessa Allmänna Villkor (”Avtalet”) ska
tillämpas när More2U AB (”More2U”)
tillhandahåller produkter och tjänster
(”Produkterna”) till slutkund genom
förmedling
av
idrottsförening
som
registrerat sig som återförsäljare till
More2U (”Återförsäljaren”).
More2U och Återförsäljaren benämns
nedan även var för sig som Part och
gemensamt som Parterna.

2.

Detta avtal ska inte medföra att More2U i
förhållande till Återförsäljaren anses vara
arbetsgivare eller att Återförsäljaren i
förhållande till More2U anses vara
arbetstagare. Återförsäljaren ska inte anses
utgöra kommissionär eller handelsagent i
förhållande till More2U.

3.

Återförsäljaren förbinder sig att i egen regi
och i eget namn sälja More2Us produkter.

Förmedling av Produkterna

Vidareförsäljningen ska ske genom
uppsökande verksamhet av Återförsäljaren
med hjälp av Försäljningsgruppen.

Återförsäljaren
registrerar
sig
som
Återförsäljare av Produkterna genom att
senast 15 november 2017 skicka
bekräftelse
på
aktiv
medverkan.
Bekräftelse skickas till More2U via e-post
(info@handbollskalendern.se).
Bekräftelsen
skall
innehålla
registreringsnummer, kontaktuppgifter och
bankgiro/postgiro-nummer.

Återförsäljaren ska inte utbetala lön eller
annan ersättning till Försäljningsgruppen
eller tredje man för förmedling av
Produkterna.
Återförsäljaren ansvarar för samtliga
kostnader förenade med förmedling av
Produkterna. More2U ansvarar inte för
några av Återförsäljarens kostnader, såsom
men inte begränsat till resor, telefoni och
internet.

Återförsäljaren förmedlar Produkterna
med
hjälp
av
medlemmarna
i
Återförsäljaren (”Försäljningsgruppen”).
Försäljningsgruppen
förmedlar
Produkterna med syfte att få intäkter till
sin verksamhet.

Återförsäljaren åtar sig att följa de
anvisningar och instruktioner som lämnas
av More2U. Återförsäljaren ska utföra sitt
arbete på sådant sätt att Produkternas och
varumärkets goodwill inte tar skada.

Förmedling sker genom att Återförsäljaren
uppmanar slutkund att köpa Produkterna
på
More2Us
hemsida
handbollskalendern.se.
Försäljning av Produkt sker när More2U
erhåller betalning för köpet.
Förmedling som leder till köp och där
slutkund anger Återförsäljaren som
förmedlare berättigar Återförsäljaren till
ersättning, när sådant köp utförs efter
tidpunkt för registrering som Återförsäljare
på More2Us hemsida.
More2U ansvarar inte för att slutkund
fyller i rätt återförsäljare. Ifyllt val kan inte
ångras efter köp.
Återförsäljarens intjänade pengar under
Avtalet ska oavkortat finansiera ett för
Försäljningsgruppen gemensamt mål inom
Återförsäljarens
ideella
verksamhet.

Återförsäljarens åtaganden

4.

More2Us åtaganden
More2U ska förse Återförsäljaren med
sådan information som är nödvändig för
att Återförsäljaren ska kunna förmedla
Produkterna.
More2U ska tillhandahålla svar på ofta
förekommande frågor på More2Us
hemsida. More2U ska tillhandahålla en
support-funktion
för
Återförsäljarens
ytterligare frågor.
More2U ska vara registrerat för F-skatt och
moms.

5.

ett maximalt belopp motsvarande SEK
5.000.

Ersättning och betalningsvillkor
För såld Produkt där Återförsäljaren
angetts
som
förmedlare
erhåller
Återförsäljaren SEK 85.

More2U ansvarar inte för eventuella
tekniska problem i tillhandahållande av
Produkterna, hemsida eller supporttjänster.

Senast den sista januari ska More2U för
Återförsäljaren redovisa och betala ut
ersättning för den förmedling som
resulterat i köp som Återförsäljaren
uppnått.
More2U
kontrollerar
angivna
bankgiro/postgiro-uppgifter
på
registrerade Återförsäljare genom Svenska
Handbollsförbundet
och
officiell
föreningsledning
innan
utbetalning.
Föreligger det diskrepans mellan angivna
och officiella uppgifter, görs överföring till
det officiella kontot. More2U är friskriven
ansvar för eventuella felanmälda eller
felregistrerade uppgifter.

6.

More2U ansvarar inte för skada eller
dröjsmål
orsakat
av
More2Us
underleverantörer.
Återförsäljaren ska hålla More2U skadelös i
den mån More2U åläggs ansvar gentemot
tredje man för skada eller förlust med
anledning av information eller material
som
Återförsäljaren
tillhandahållit
More2U, eller annars med anledning av
Återförsäljarens
förmedling
av
Produkterna.

8.

All användning av More2Us varumärke
eller annat igenkänningstecken förutsätter
More2Us i förväg lämnade skriftliga
medgivande. Sådan godkänd användning
ska följa More2Us varumärkes- och andra
riktlinjer för igenkänningstecken. All
godkänd
användning
av
More2Us
varumärke eller annat igenkänningstecken
ska upphöra senast vid utgången av
Avtalets giltighetstid.

Avtalstid och uppsägning
Avtalet gäller så länge förmedling sker av
Produkterna. När More2U erlagt full
betalning till Återförsäljaren och i övrigt
parternas samtliga mellanhavanden är
reglerade har slutreglering skett.
More2U äger rätt att säga upp detta avtal
omedelbart i det fall Återförsäljaren
åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet
och rättelse inte sker inom två (2) vardagar
efter skriftlig uppmaning till Återförsäljaren
från More2U.

More2U har under Avtalets giltighetstid
och för all tid därefter rätt att använda
information
om
Återförsäljarens
försäljningsinsats
utan
röjande
av
Återförsäljaren, i sin interna och externa
marknadsföring samt i internt och externt
material.

Uppsägning ska ske skriftligen.

7.

Force majeure och ansvarsbegränsning
Om någon av Parterna förhindras att
fullgöra sin del av Avtalet genom
omständigheter utanför dennes kontroll
som Parten inte skäligen kunde förväntas
ha räknat med vid Avtalets ingående och
vars följder Parten inte heller kunde ha
undvikit eller övervunnit (s.k. force
majeure), ska detta utgöra befrielsegrund
som medför framflyttning av tidpunkten
för prestation.
Idrottskalendern ansvarar endast för
direkta skador som More2U genom
oaktsamhet orsakat Återförsäljaren och till
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Immateriella rättigheter

9.

Sekretess
Parterna åtar sig att inte, vare sig under
avtalsperioden
eller
efter
dess
upphörande, för tredje man röja uppgifter
om den andra Partens affärsförhållande
eller obehörigen uppge något om
Parternas samarbete.
Parterna förbinder sig att i övrigt ej uttala
sig om respektive Parts verksamhet.

10.

Ändring av Avtal
Eventuella ändringar och/eller tillägg till
Avtalet ska, för att vara bindande, vara
skriftliga och godkännas av båda Parter.
Återförsäljaren får varken överlåta eller
upplåta sina rättigheter eller skyldigheter
enligt Avtalet utan More2Us skriftliga
medgivande.

11.

Lagval och jurisdiktion
Avtalet ska vara underkastat och tolkas i
enlighet med svensk rätt.
Tvist ska slutligt avgöras av svensk allmän
domstol där Göteborgs tingsrätt utgör
första instans.
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