
 SAMARBETSAVTAL
       
Datum 
2021-03-23 

SAMARBETSAVTAL 
Nr SM-21-0401 

Parter 
Mellan -GIFF Ekonomisk förening-, Org.nr 769635-1894 (nedan kallad kunden) och 
Pac-Production Sweden AB, org.nr 556300-8712 (nedan kallad leverantören)  
har följande samarbetsavtal träffats. 

Syfte 
Detta avtal syftar till att reglera villkoren för samarbetet så att bästa möjliga 
förutsättningar uppkommer för bägge parter 

Uppdrag 
Kunden är verksam inom HoReCa (Hotell-Restaurang-Catering) I verksamheten 
uppkommer behov av produkter som finns representerade i leverantörens sortiment. 
Med produkter avses de produkter som används i kundens verksamhet och som över 
tiden ingår i leverantörens sortiment.  
Produkterna delas in i två grupper, avtalsprodukter och övrigt sortiment. 

Leverantörens åtagande 
Leverantören förbinder sig att leverera kundens behov till nedanstående villkor. Om 
leverantören av någon anledning inte kan leverera avtalade produkter skall samtal om 
ersättningsartiklar hållas. Avtalspris upphandlas på ersättningsartiklar och adderas till 
avtalet. 

Kundens åtagande 
Kunden skall köpa hela sitt behov av produkterna från leverantören under hela 
avtalsperioden. Som motprestation erhåller kunden årsbonus enligt nedan. 

Årsvolym 
Avtalet är beräknat på ett totalt inköpsvärde av minst 300 000 kr/år. Om det verkliga 
inköpsvärdet understiger med mer än 10% från detta kan leverantören begära att 
avtalets villkor omförhandlas. 

Bonus 
Årsbonus utbetalas i efterskott efter varje avtalsår enligt följande: 
 (gäller från första krona) 

Årsinköp netto  300 000 kr –  499 999 kr   1,5 % 
500 000 kr –  699 999 kr   2,5 % 
700 000 kr –                  3,5 %  

Ovanstående bonus beräknas utifrån inköpta varors nettovärde, exkl moms, 
förpacknings- och miljöavgifter, punktskatter, frakter samt ev övriga avgifter, och 
utbetalas genom kreditnota till kunden efter det att leverantören erhållit likvid för 
samtliga inköp under det aktuella avtalsåret. 
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Bonus forts. 
Väljer kunden alternativ leverantör, eller avvecklar sin verksamhet under avtalsperioden, skall 
återbetalning av utbetald årsbonus göras omgående genom faktura från leverantören.  

Miljörabatt 
Kunden väljer att köpa produkterna enligt nedanstående villkor. Som motprestation 
erhåller kunden miljörabatt enligt nedan. 

Rabatt lämnas på faktura enligt följande: 

Ordervärde per leverans   8.000 kr –   10.999 kr   2,0 % 
  11.000 kr –    3,0 % 

Ovanstående rabatt beräknas utifrån ordervärde, exkl moms, förpacknings-och 
miljöavgifter, punktskatt, frakter samt ev övriga avgifter, och kan inte kombineras med 
andra rabatter eller erbjudanden. 

Rabatt och årsbonus i detta avtal baserar sig på leverantörens vid varje tillfälle 
gällande prislista för avtalsprodukter och övrigt sortiment. 

Nettoprisartiklar 
Kaffe och energidrycker är inte bonus-, rabatt-, eller fraktfrigrundande. Leverantören förbehåller sig 
rätten att över tiden komplettera med ytterligare varor som undantas enligt ovan. Kunden skall dock 
alltid erhålla information om detta.  
  
Priser 
Avtalsprodukter  Nettoprislista, enligt bilaga 1. 

Vid prisjusteringar under avtalsperioden skall grunder som motiverar prisjusteringen 
redovisas. Överenskommelse mellan parterna är att leverantören aviserar kunden 
minst 30 dagar innan ikraftträdandet. 
REPA-avgift, skatter och ev. förhöjda drivmedelstillägg tillkommer utöver prislistan. 

Kundunika artiklar 
Kund förbinder sig att senast 14 dagar efter att artiklar ankommit leverantörens lager börja avropa, 
och därefter löpande avropa kundunika artiklar tillsammans med övrigt sortiment. Artiklar som ej börjat 
avropas efter 30 dagar kan komma att faktureras ut i sin helhet och levereras ut till kundens 
leveransadress. 

Profiltryckta produkter och/eller artiklar enbart framställda/hemtagna för kundens räkning beställs hem 
löpande av leverantören förutsatt att kunden inte meddelar ändring. Beställd kvantitet skall tas ut inom 
6 månader från att de ankommit leverantörens lager. Har så ej skett, faktureras resterande kvantitet ut 
och lagerhålls i max 3 månader efter utfakturering. Kunden är skyldig att meddela leverantören 
leveransadress (om annan än ordinarie leveransadress) inom denna tid annars kasseras artiklarna vid 
lagringstidens slut. 

Väljer kunden alternativ leverantör, eller avvecklar sin verksamhet, skall uttag av innestående lager 
göras omgående och fakturering ske. Detta gäller även vid upprepad beställning av samma artikel 
(s.k. Repeat-order). Avtalet gäller då från och med det datum den nya upplagan ankommit 
leverantörens lager och med samma avtalstid som ovan. 

Övriga villkor 
Betalningsvillkor 20 dagar netto. Dröjsmålsränta debiteras efter förfallodagen med 2,0 
% per månad. Fraktfri leverans inom Sverige vid ordervärde överstigande 3 500 kr, 
exkl. moms. Vid lägre ordervärde debiteras avgift för frakt och hantering med verkligt 
aktuellt fraktbelopp. Vid beställning av helpall sker leverans på EUR-pall och en avgift 
tas ut för denna. All övrig leverans sker så långt som möjligt via Wellpall.  
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I övrigt gäller Pacs standardvillkor som finns tillgängliga på https://www.pac.se/start/
se/pac/villkor 

Avtalsperiod 
Detta avtal gäller från 2021-04-01 till 2023-04-31.  
Uppsägning av detta avtal skall ske senast 3 månader före avtalstidens utgång. 
I annat fall förlängs avtalet var gång med 12 månader, då uppsägning ej skett. 

Om kunden trots påminnelse uteblir med betalning har leverantören rätt att med 
omedelbar verkan säga upp detta avtal.    

Sekretess 
Parterna förbinder sig att till tredje part inte uppge innehållet i detta avtal eller dess 
bilagor. Detta avtal har upprättats i två exemplar varav parterna undertecknat och 
erhållit varsitt.  

PAC-PRODUCTION SWEDEN AB  GIFF Ekonomisk förening 

____________________________  ____________________________ 
Ort/datum     Ort/datum 

____________________________  ____________________________ 
     Behörig avtalstecknare 

____________________________  ____________________________ 
Namnförtydligande    Namnförtydligande 

____________________________ 
Ort/datum 

____________________________ 

____________________________ 
Namnförtydligande 
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