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Partner och leveransvillkor

1. BAKGRUND OCH SYFTE
1.1) Dessa villkor gäller mellan Onbiz AB 5568487655 (“Flyttfirma.nu”) och personen/företaget som är
registrerad som partner hos Flyttfirma.nu (“leverantören”).
Genom registrering som leverantör hos Flyttfirma.nu och signering av detta avtal accepteras avtalets
allmänna villkor i sin helhet.
1.2) I dessa allmänna villkor avses med:
Leverantör  Den part som tillhandahåller och utför flyttuppdrag som genom att registrera sig som
leverantör hos Flyttfirma.nu har accepterat dessa allmänna villkor och därigenom ingått avtal med och
utsett Flyttfirma.nu till ombud för förmedling av flyttuppdrag.
Flyttfirma.nu  Onbiz AB 5568487655.
Kund  Den person som beställer flyttuppdrag genom Flyttfirma.nu’s förmedlingstjänst.
Uppdrag  Tjänst avseende flytt som utförs av leverantören för kund.
Provision  Det arvode om 15% på totalbeloppet för varje enskilt flyttuppdrag som förmedlats genom
Flyttfirma.nu.
1.3) Efter att avtal har ingåtts äger leverantören rätt till följande utan extra kostnad utöver gällande
avtalad provision:
 En webbaserad tjänst tillhandahållen av Flyttfirma.nu som förmedlar uppdrag för flytt mot kund.
 Support för leverantörerna när det gäller frågor om Flyttfirma.nu’s tjänster via epost, där svar ämnas
ges inom 24h.
 Rapporter för bokningar av flyttuppdrag och de uppgifter kunden uppgett vid sin bokning.
 Distribution av förmedlade bokningar och kvitton för betalning av provision till Flyttfirma.nu.
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2. FÖRHÅLLANDET MELLAN FLYTTFIRMA.NU, LEVERANTÖREN OCH KUNDEN
2.1) Det åligger leverantören att vid lämnande av uppgifter om flyttuppdrag tillse att desamma är
korrekta. Endast bolagstecknare eller person med fullmakt från bolagstecknare äger rätten att registrera
sig som leverantör hos Flyttfirma.nu.
Vidare är det önskvärt om leverantören laddar upp en bild på sin företagslogga/varumärke via
formuläret.
2.2) Flyttfirma.nu äger rätt att för leverantörens räkning och i leverantörens namn förmedla och boka
avtalat antal flyttuppdrag mot kund. Flyttfirma.nu har dock ingen skyldighet att uppfylla det i förväg
avtalade antalet flyttuppdrag som ska förmedlas via Flyttfirma.nu.
2.3) Alla avtal rörande flyttuppdrag ingås mellan leverantören och kunden. Flyttfirma.nu förmedlar och
bokar endast flyttuppdrag för leverantörens räkning, såsom ombud (agent) för arrangören. Leverantören
är ansvarig för alla flyttuppdrag och genomförandet av desamma, för lämnad information om uppdrag,
samt alla eventuella reklamationer och klagomål från kunden angående flyttuppdrag.
3. AVGIFTER
3.1) Flyttfirma.nu äger uppbära en ersättning för samtliga uppdrag som Flyttfirma.nu förmedlar såsom
ombud för leverantören. Denna ersättning betalas ut i form av en procentbaserad provision om 15%
inklusive moms räknat på totalbeloppet av varje enskilt uppdrag.
3.2) Ersättningen enligt 3.1 skall erläggas enligt Flyttfirma.nu’s anvisning.
3.3) Den ersättning Flyttfirma.nu äger uppbära för förmedling av uppdrag, enligt punkten
3.1 ovan, skall erläggas till Flyttfirma.nu oavsett om uppdraget genomförs eller inte, samt oavsett om
kunden ångrar köpet eller på annat sätt häver detsamma.
4. FÖREBYGGANDE MOT MISSBRUK AV FLYTTFIRMA.NU
Om en leverantör misstänks för missbruk av Flyttfirma.nu har Flyttfirma.nu rätt att omgående avstänga
all uppdragsförmedling inom Flytfirma.nu’s tjänst, för denna leverantör. Som exempel på missbruk kan
nämnas att leverantören bryter mot skyldighet enligt punkten 7 nedan.
5. GARANTI FRÅN LEVERANTÖREN
Leverantören garanterar att leverantören:
 har rätt att ingå detta avtal med Flyttfirma.nu, inkluderande rätten för Flyttfirma.nu att agera såsom
ombud (agent) för leverantören och att förmedla uppdrag mot kund, och
 inte har ingått något avtal med tredje part som påverkar Flyttfirma.nu’s rätt att agera såsom ombud
(agent) för leverantören.
6. SKYLDIGHET FRÅN LEVERANTÖREN
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6.1) Flyttfirma.nu ansvarar inte för uppdraget, uppdragets innehåll, dess genomförande eller dess
marknadsföring. Leverantören skall hålla Flyttfirma.nu skadelöst från alla krav från tredje man
hänförligt till uppdraget. Leverantören skall vidare hålla Flyttfirma.nu skadeslöst för eventuella skador
Flyttfirma.nu åsamkas i anledning av leverantörens brott mot detta avtal. Flyttfirma.nu vidarebefordrar
alla krav m.m. från kund omedelbart till leverantören.
6.2) Om ett eller flera bokade kunduppdrag som förmedlats genom Flyttfirma.nu’s tjänst, ställs in eller
ändras (inkluderande datum, tid, plats eller liknande) skall leverantören informera samtliga berörda
kunder omgående efter att sådan omständighet har blivit känd för leverantören.
6.3) Leverantören förpliktar sig att använda Flyttfirma.nu’s tjänst i enlighet med svensk lagstiftning och
med iakttagande av rättigheter för tredje part. Det är i synnerhet en skyldighet för leverantören att följa
lagar om konsumentskydd samt att respektera immateriella rättigheter tillhörande tredje part.
6.4) Leverantören är skyldig att informera Flyttfirma.nu omedelbart om varje förändring av dennes
firma, adress eller bankuppgift.
6.5) Leverantören skall inte använda Flyttfirma.nu för olagliga eller omoraliska evenemang såsom
politiskt extremistiska, pornografiska eller våldsamma.
7. MARKNADSFÖRING
Flyttfirma.nu äger fritt nyttja eventuellt marknadsföringsmaterial som leverantören tillsänt Flyttfirma.nu
för marknadsföring av flyttrelaterade tjänster, leverantörsbolaget samt av Flyttfirma.nu’s tjänster på det
sätt Flyttfirma.nu finner lämpligt. Flyttfirma.nu äger därvid även rätt att vidareupplåta rätten att nyttja
marknadsföringsmaterialet till tredje man samt vidta de ändringar i detsamma som Flyttfirma.nu finner
befogat. Leverantören skall därför tillse att eventuella upphovsmän till verk i marknadsföringsmaterial
har accepterat denna upplåtelse.
8. AVTALSTID
8.1) Dessa allmänna villkor gäller för alla uppdrag som leverantören förmedlas genom Flyttfirma.nu
enligt punkten 2.3 ovan från och med datum för leverantörens registrering som leverantör av
flyttuppdrag hos Flyttfirma.nu.
8.2) Utöver rätten att för Flyttfirma.nu att avvisa anmälan av ett uppdrag enligt punkten 2.2 ovan,
förbehåller sig Flyttfirma.nu rätten att med omedelbar verkan, och utan angivande av skäl därtill,
meddela leverantören att Flyttfirma.nu inte kommer agera såsom ombud för nya uppdrag åt
leverantören.
8.3) Vad avser uppdrag som Flyttfirma.nu är ombud för äger Flyttfirma.nu säga upp detta avtal med
omedelbar verkan om:
 Leverantören brutit mot dessa allmänna villkor,
 leverantören har ansökt om konkurs, inlett likvidation eller är likvidationspliktigt, eller
 omständigheter inträffar som orsakar att leverantören inte kan fullgöra sina avtalsförpliktelser mot
Flyttfirma.nu eller tredje part.
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9. SKADESTÅND
Leverantören ansvarar för att underleverantörer för dem fullgör sina åtaganden. Flyttfirma.nu kan
komma att rikta skadeståndsanspråk mot leverantör som inte fullgör sina åtaganden enligt detta avtal.
Upphör detta avtal att gälla till följd av den ena partens konkurs, har den andra parten rätt till ersättning
för den skada som uppkommer därav. Den som vill kräva skadestånd skall meddela den andra parten
detta utan oskäligt uppehåll efter det att parten fick eller borde ha fått kännedom om de omständigheter
som ligger till grund för kravet. Görs inte detta förlorar parten rätten till skadestånd utom i fall när andra
parten har handlat grovt vårdslöst eller i strid mot tro och heder.
10. ÖVRIGT
10.1) Flyttfirma.nu förbehåller sig rätten att vid var tid revidera dessa allmänna villkor samt bilagorna
härtill. Sådan revidering skall redovisas på webbplats under domännamnet Flyttfirma.nu, och blir
gällande för parterna för de uppdrag som anmäls till Flyttfirma.nu efter det att revideringarna har
redovisats.
10.2) Alla meddelanden enligt dessa allmänna villkor skall upprättas skriftligen och sändas till av
parterna angivna adresser, via epost till av parterna angivna epostadresser, eller via kontaktformuläret
på webbplats under domännamnet Flyttfirma.nu.
10.3) Om någon bestämmelse i dessa villkor, av någon anledning, av domstol skulle förklaras vara
ogiltig, ska övriga bestämmelser i dessa allmänna villkor fortsätta att vara giltiga och verkställbara i
möjligaste mån.
10.4) På detta avtal skall svensk lag tillämpas.
Eventuella tvister härrörande från detta avtal och/eller om tolkning av avtalet skall avgöras i Göteborgs
tingsrätt.
10.5)
Flyttfirma.nu har vid alla tillfällen full äganderätt till kundregister som skapats vid en specifik bokning
av flyttuppdrag. Kundregister skall alltid tillhöra Flyttfirma.nu. Detta gäller såväl avslutade som
oavslutade flyttuppdrag.
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Kopia av IDhandling
_______________________________________
Datum och ort

_______________________________________
Signatur+namnförtydligande. Partner

_______________________________________
Datum och ort

_______________________________________
Signatur + namnförtydligande, Onbiz AB

