Allmänna villkor

Mellan Designtrasan och Återförsäljaren gäller följande villkor:

1 Allmänt
Återförsäljare kallas den person som ingått avtal med
Designtrasan genom att skriva under avtal / beställning.
Säljarna är antingen medlemmar i laget, föreningen eller
klassen som genom avtalet / beställningen åtagit sig att sälja
Designtrasans produkter till slutkund.
Leverans av Designtrasans produkter har till syfte att laget,
föreningen, klassen skall skapa förutsättningar att tjäna pengar till
ett gemensamt mål.

2 Rättsliga inställningar
Det är inte tillåtet att Återförsäljaren utbetalar lön eller liknande
ersättning, för säljarnas arbete eller till annan person.
Avtalet medför inte att Designtrasans förhållande till
Återförsäljaren anses vara arbetsgivare eller att Återförsäljaren i
förhållande till Designtrasan anses vara arbetstagare.
För att undvika missförstånd avtalar härmed parterna bort
Lag(1991:351) om handelsagentur och Kommisionslag
(2009:865)

3 Designtrasans åtagande
Designtrasan förbinder sig att aktivt stödja Återförsäljaren samt
vara behjälplig med att, om så önskas, utbildning av säljarna samt
bidra med nödvändigt säljmaterial och övrig information för ett så
bra säljresultat som möjligt skall uppnås.

4 Återförsäljarens åtagande
Återförsäljaren åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner
som lämnas av Designtrasan i samband med köp och försäljning av
Designtrasans produkter.
Återförsäljaren skall i sitt arbete utföra det på så sätt att det inte
skadar produktens eller Designtrasans goodwill.
Återförsäljaren skall vara en myndig person och får ej
vara belastad med anmärkningar samt acceptera att en
anmärkningskontroll kan bli aktuell och genomföras.

att Designtrasan enkelt skall kunna uppfylla sina åtagande inom
ramen för avtalet samt kunna ge både Återförsäljaren löpande
information och erbjudande.
De personuppgifter som kommer att behandlas är främst
de som Återförsäljaren direkt eller indirekt lämnar till
Designtrasan. Genom godkännande av villkoren i detta avtal
samtycker Återförsäljaren till Designtrasans behandling av
personuppgifterna som det har beskrivits i ovan text.
Återförsäljaren har rätt att en (1) gång om året få information
om vilka personuppgifter som behandlas och hur de används.
Återförsäljaren har utöver det alltid rätt att begära rättelse
av felaktiga personuppgifter eller att återkalla sitt samtycke.
Vid eventuella frågor angående personuppgifter ombedes
Återförsäljaren ta kontakt med representant för Designtrasan
eller support.
Återförsäljaren kan inte överlåta åtagande enligt detta avtal
eller sin roll som Återförsäljare utan Designtrasans skriftliga
godkännande.

6 Beställning av produkter
Återförsäljaren kan lägga skriftlig beställning på speciell blankett
som Designtrasan tillhanda håller genom sin lokala/regionala
representant. Den kan också erhållas på hemsidan och där finns
också instruktioner om hur man går tillväga.

7 Leverans och frakt
Beroende på vilken produkt som beställts, avtalats om, så
meddelar Designtrasan omgående en preliminär leveranstid.
Denna slutgiltiga leveranstiden skall alltid aviseras senast 3 dagar
innan leverans till Återförsäljaren.
Återförsäljaren ansvarar för att den leveransadress som angivits på
avtalet /beställningen är korrekt. Merkostnader som ett resultat
av att Återförsäljaren lämnat felaktiga uppgifter kan komma att
faktureras extra från Designtrasan.
Återförsäljaren äger inte rätt att agera och ställa krav eller agera
rättsligt mot Designtrasan ifall förseningar av leverans skulle ske.

Genom att underteckna avtal/beställning försäkrar
Återförsäljaren att denne erhållit fullmakt från föreningen som
företrädare för föreningens räkning och är därmed juridiskt
ansvarig för betalningen.

8 Kontroll av leverans

5 Personuppgifter

Avvikelse i leverans skall omgående rapporteras till Designtrasan
för åtgärd.

Återförsäljarens personuppgifter sparas och behandlas i en
databas hos Designtrasan under avtalets giltighetstid och för en
tid om maximalt ett (1) år därefter. Kontaktuppgifterna sparas för

Designtrasan AB
Strandvägen 20
294 72 Sölvesborg

Återförsäljaren/Beställaren/mottagaren är skyldig att kontrollera
så att leverans från Designtrasan stämmer med beställning/
orderbekräftelse/följesedel.

Kontakt
076-814 34 84
info@designtrasan.se
www.designtrasan.se

Bankgiro 265-6957
Org.nr 559074-9874
Moms reg SE 55907498740
Godkänd för F-skatt

9 Pris och betalningsvillkor
Återförsäljaren köper enligt för tidpunkten för avtalets ingående
gällande prislista.
Designtrasan äger rätt att ange rekommenderat pris mot
slutkund.
Återförsäljaren skall erlägga betalning för gjord beställning inom
avtalad tid enligt avtal/beställning.
Sker inte betalning inom angiven tid debiteras dröjsmålsränta
med för tillfället 14%.

10 Uppsägning
Designtrasan äger rätt att säga upp avtal omedelbart i det fall
Återförsäljaren åsidosätter sina förpliktelser och rättelse inte sker
inom 1 vecka efter skriftlig uppmaning från Designtrasan.

Slutkunden har rätt att reklamera felaktiga produkter eller utföra
eventuella byten av produkter direkt hos Designtrasan.
Returnerade/reklamerade produkter krediteras till
Återförsäljaren till inköpspris för aktuell produkt och enligt
gällande prislista.
Allmänna reklamationsnämnden bevakar konsumenters rätt och
Designtrasan följer nämndens rekomendationer. Mer information
om Allmänna reklamationsnämnden finns på www.arn.se
Konsumentköplagen, som tillvaratar dina intressen som kund,
gäller naturligtvis också när du handlar hos oss.

14 Tvist
Tvist mellan Återförsäljare och Designtrasan avgörs i svensk
domstol med tillämpande av svensk rätt.

15 Kontakt och support

11 Ersättning
Återförsäljaren behåller skillnaden mellan inköpspris och det pris
som man vid varje tidpunkt bestämt skall gälla till slutkund.

12 Returer
Återförsäljaren äger rätt att returnera ej öppnade kartonger (120
trasor) när det gäller Standardtrasan där det inte finns något
följebrev bipackat.

13 Ånger och reklamationsrätt
Genom detta avtal åtar sig Designtrasan att informera
Återförsäljaren om dennes eventuella skyldighet enligt Lag
(2005:59) om distans och hemförsäljning.
Lagen kan ge slutkund rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från
leveransdatum till slutkund.

Har du frågor angående ditt avtal/beställning/köp kontakta oss.
Via mail får du svar på din fråga inom 48 timmar under vardagar.
Designtrasan
Strandvägen 20
294 72 Sölvesborg
076-814 34 84
bengt@designtrasan.se

16 Övrigt
Eventuella ändringar och/eller tillägg till detta avtal ska, för att
vara bindande, vara skriftliga och undertecknade av bägge parter.
Återförsäljaren får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter
eller skyldigheter enligt detta avtal utan Designtrasans skriftliga
medgivande.

Slutkunden kan utöva eventuell ångerrätt mot Återförsäljaren.
Återförsäljaren ska informera slutkunden om dennes ångerrätt
och hur den utövas enligt lag.

Designtrasan AB
Strandvägen 20
294 72 Sölvesborg

Kontakt
076-814 34 84
info@designtrasan.se
www.designtrasan.se

Bankgiro 265-6957
Org.nr 559074-9874
Moms reg SE 55907498740
Godkänd för F-skatt

