
 

 

 



 

Villkoren gäller från 2022-05-23 tillsvidare.  

1. Omfattning  

Där avtalet hänvisar till ”Tidning” oberoende av gram- matisk form omfattas i detta avtal förutom tidningen 

Aftonbladet dess magasin och tilläggsprodukter. 

Med ”Tilläggsprodukt” avses varje av Aftonbladet distribuerad produkt som är avsedd att säljas ge- mensamt 

med tidningen.  

2. Återförsäljaren 

”Återförsäljaren” är den som skriftligen avtalat med utgivaren om leverans av tidningar. Återförsäljaren får 

endast sälja tidningar från försäljningsstället som angivits i avtal med utgivaren.  

3. Utgivaren  

”Utgivaren” är Aftonbladet Hierta AB. Aftonbladet Hierta AB benämns omväxlande som ”Aftonbladet” och 

”Utgivaren”. Där dessa villkor stadgar att Afton- bladet ska informeras ska detta ske genom kontakt med 

Kvällstidningarnas Kundcenter: Telefon, 077-44 15 000 eller E-post, kundcenter@kvallstidningarna.se  

4. Kommission  

Tidningarna levereras till Återförsäljaren gentemot kommission, om inte annat avtalats. Leverans gent- emot 

kommission innebär bl a att Tidningarna är Utgivarens egendom till dess Återförsäljaren sålt Tid- ningen, att 

Återförsäljaren har full returrätt för osålda och obegagnade tidningar och att redovisning och betalning av 

intäkter för försäljning av Tidningarna skall ske enligt avtal mellan utgivaren och Återförsäl- jaren samt i 

övrigt enligt kommissionslagen.  

Startavgift 

Utgivaren äger rätt att ta ut en särskilt angiven start- avgift av Återförsäljaren i samband med att denne 

registreras för första gången och erhåller sitt unika kundnummer, vilket ligger till grund för beställning av 

Tidningar från Utgivaren. För uppgift om vid var tid gällande startavgiftsbelopp hänvisas till Kvällstid- 

ningarnas Kundcenter: Telefon, 077-44 15 000 eller E-post, kundcenter@kvallstidningarna.se . 

Vid så kallad återstart enligt punkten 16 nedan efter avstängning enligt punkten 15 nedan äger Utgivaren 

ra ̈tt att ta ut en sa ̈rskilt angiven a ̊terstartavgift. För uppgift om vid var tid ga ̈llande a ̊terstartavgiftsbelopp 

hänvisas till, Kvällstidningarnas Kundcenter: Telefon, 077-44 15 000 eller E-post, kundcenter@kvallstid- 

ningarna.se  

5. Pris  

Återförsäljaren skall sälja Tidningar till fastställt pris, d v s normalt det pris som anges på Tidningen, men i 

särskilda fall det pris som Utgivaren meddelar. Vid försäljning av utgår provision till Återförsäljaren med en 

procentsats som är 21,5 % av konsumentpriset, exklusive moms, för sålda exemplar.  

6. Försäljning, exponering  

Återförsäljaren skall se till att levererade Tidningar utbjuds till försäljning på ett sådant sätt att det fria ordet 

inte begränsas och har därför inte rätt att vägra exponera eller vägra sälja Tidningarna. Återförsälja- ren skall 

även exponera löpsedlar som levereras till-  



sammans med Tidningen. Exponeringsutrustning får endast användas för av Utgivaren levererade Tidning- 

ar och löpsedlar fr o m leverans till stängningsdags. Återförsäljaren får inte låta kund ta del av innehållet i 

Tidningen utan att betalning enligt punkten 4 erhållits eller i samband med försäljning av andra produkter 

ta emot Tidningen i utbyte eller som betalning.  

7. Leverans  

Förutsättning för leverans av Tidningar är: 

• att Återförsäljaren per försäljningsställe och -dag under en månad säljer i genomsnitt minst 4 exemplar. • 

att försäljningsställets belägenhet inte enligt Utgiva- rens bedömning medför inte oväsentlig merkostnad 

eller risk för försening. A ̈ven om ovan na ̈mnda villkor inte a ̈r uppfyllda, kan A ̊terförsa ̈ljaren fa ̊ leverans 

enligt sa ̈rskild överenskommelse med Aftonbladet om A ̊ter- försa ̈ljaren betalar den merkostnad som 

uppkommer, dock förutsatt att övriga leveranser inte riskerar att va ̈sentligt fo ̈rsenas. Utgivaren har ra ̈tt att 

debitera för leverans om inte Återförsäljaren uppnår ovanstående krav. Utgivaren har vidare rätt att debitera 

A ̊terför- sa ̈ljare som öppnar efter leverans för kostnaden av en tidningsla ̊da vilken da ̈refter a ̈gs samt förvaltas 

av återförsäljaren.  

8. Upplageanpassning  

Återförsäljaren skall se till att önskad upplaga är väl avvägd i förhållande till efterfrågan och försäljning samt 

meddela Utgivaren önskemål om ändring av upplaga. Utgivaren har rätt att ändra av återförsälja- ren önskad 

upplaga.  

9. Returrätt  

Återförsäljaren får endast returnera osålda Tidningar vid närmast påföljande inhämtning av returer och i 

övrigt enligt utgivarens instruktioner. En returnerad tidning fa ̊r inte vara la ̈st, utla ̊nad eller sa ̊ld och a ̊ter- 

insamlad. A ̊terförsa ̈ljaren skall redovisa returer per försa ̈ljningsdag senast i samband med inha ̈mtning av 

retur och i övrigt enligt utgivarens instruktioner. Vid försenad rapportering från återförsäljaren äger 

Utgivaren rätt att ta ut ersättning för administrativa kostnader.  

10. Reklamationer  

Återförsäljaren har skyldighet att senast första varda- gen efter leverans reklamerat eventuella fel eller brist i 

leverans. Av utgivaren godkänd reklamation kom- mer att krediteras Återförsäljaren.  

Reklamation enligt första stycket ska för att äga giltighet ske genomkontakt med Kvällstidningarnas 

Kundcenter: Telefon, 077-44 15 000 eller E-post, kundcenter@kvallstidningarna.se  

11. Tillfällig stängning  

A ̊terförsa ̈ljare som tillfa ̈lligt skall sta ̈nga sitt försa ̈lj- ningssta ̈lle, t ex i samband med helg, skall lämna 

meddelande till Utgivaren. Sa ̊dant meddelande 

skall vara Utgivaren tillhanda senast 7 dagar innan tidpunkten för stängning. Om så inte sker är Återför- 

sa ̈ljaren betalningsskyldig för de leveranser som inte hinner stoppas och a ̈ger inte heller ra ̈tt att returnera 

dessa. Meddelande enligt första stycket ska för att a ̈ga giltighet ske genom kontakt med Kva ̈llstidningar- nas 

Kundcenter.  

12. Garantibelopp  

Återförsäljaren skall inbetala ett s k garantibelopp till Utgivaren. 

På sådant garantibelopp äger Återförsäljaren inte rätt att tillgodoräkna sig ränta eller annan avkastning. Om 



försäljningsvolymen beräknas öka eller annan rele- vant förutsättning för avtalet förändras, t ex genom att 

Återförsäljaren upprepat är försenad med betal- ningar eller får betalningsanmärkning, som medför att 

Utgivaren inte finner uttaget garantibelopp tillräck- ligt, äger Utgivaren rätt att höja garantibeloppet till 

belopp motsvarande högst 2 månadsfakturor. Sådant belopp skall inbetalas av Återförsäljaren senast 2 veckor 

efter Utgivarens begäran.  

För Återförsäljare med öppethållande annat än året om förbehåller sig Aftonbladet rätt att fritt sätta 

garantibelopp samt att ta ut det bestämda garanti- beloppet i förskott. Återförsäljaren pantförskriver det 

inbetalda garantibeloppet som säkerhet för  

sin betalningsskyldighet mot Utgivaren. När avtalet upphör, eller vid annan överenskommelse, skall Utgi- 

varen återbetala det pantförskrivna garantibeloppet, i den mån det ej erfordras för att täcka Återförsäljarens 

förpliktelser mot Utgivaren.  

13. Fakturering  

Levererade Tidningar faktureras Återförsäljaren må- nadsvis i efterskott. Månadsfakturering avser ordina- 

rie leverans samt de extra leveranser som skett under närmast föregående månad. Av Återförsäljaren under 

månaden returnerade Tidningar krediteras månad- ens fakturering, under förutsättning att returnerade 

exemplar samt returuppgifter lämnas enligt gällande anvisningar. Utgivaren äger rätt att efter egen be- 

dömning ändra faktureringsperioden. Garantibelopp enligt ovan kommer att faktureras Återförsäljaren i 

anslutning till första leveransen. Om Återförsäljaren önskar betala på annat sätt än genom autogiro äger 

Aftonbladet rätt att ta ut en faktureringsavgift för administrativa kostnader.  

jaren, om Återförsäljaren handlat illojalt eller felaktigt mot Utgivaren, t ex om Återförsäljaren lämnat 

felaktig returuppgift, varit sen med returuppgift, inte betalar fakturan på förfallodagen eller inte betalar av 

Utgiva- ren begärt garantibelopp.  

14. Betalning  

Betalning skall vara Aftonbladet tillhanda senast 

på förfallodag som anges på faktura. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta motsvarande Riks- bankens 

referensränta +12 % samt påminnelseavgift. Uppkommen dröjsmålsränta, påminnelseavgift, in- kassoavgift 

och aviseringsavgift som förblir obetald, efter det att kapitalbeloppet reglerats i sin helhet, på- förs 

efterföljande faktura. På dröjsmålsräntefakturor som gäller diversefakturering utgår faktureringsavgift. Vid 

felaktig inbetalning debiteras Återförsäljaren en administrativ avgift.  

Återförsäljaren ansvarar för tillse så att Aftonbladet har rätt faktureringsadress oavsett fakturans distribu- 

tionssa ̈tt. För det fall faktura kommer i retur till fo ̈ljd av A ̊terförsa ̈ljare la ̈mnad ofullsta ̈ndig adress äger 

Aftonbladet ra ̈tt att ta ut ska ̈lig administrativ avgift för att ta fram riktig adress.  

15. Avstängning av leverans  

Utgivaren har rätt att med iakttagande av 3 månaders uppsägningstid avbryta leverans till Återförsäljaren, 

om villkoren under punkt 7 inte uppfylls. Utgivaren har rätt att omgående avbryta leverans till Återförsäl-  

 

 

 



16. Återstart  

Återförsäljaren som blivit föremål för avstängning från leverans enligt föregående stycke kan erhålla fortsatt 

leverans efter det att A ̊terförsa ̈ljaren erlagt full betal- ning innefattande den a ̊terstartavgift som faststa ̈llts av 

Utgivaren.  

17. Uppsägning  

Uppsägning av detta avtal skall ske skriftligen. Avser Återförsäljaren att överlåta sitt företag/rörelse eller del 

därav till annan, skall skriftligt meddelande härom vara Utgivaren tillhanda senast tre veckor före överlå- 

telsens genomförande. Underlåter Återförsäljaren att underrätta Utgivaren på sätt som nu angivits är Åter- 

försa ̈ljaren ansvarig a ̈ven för den försa ̈ljning som sker efter överla ̊telsen sa ̊som för egen skuld, samt för den 

eventuella skada som uppkommer ha ̈rav. Utgivaren har ra ̈tt att avgöra om leverans av Tidningen ska ske till 

ny A ̊terförsa ̈ljare samt om eventuell föra ̈ndring  

av garantibeloppets storlek. Uppsa ̈gning fra ̊n A ̊ter- försa ̈ljarens sida enligt första stycket ska för att a ̈ga 

giltighet ske genom kontakt med Preserv.se.  

18. Ansvarsbegränsning  

Utgivaren friskriver sig från ansvar för skada som beror på force majeure, såsom krigshändelse, natur- 

katastrof, arbetskonflikt eller varuknapphet. An- svarsfriskrivningen för arbetskonflikt gäller även om 

Utgivaren a ̈r förema ̊l fo ̈r sa ̊dan konflikt. Utgivaren har inget ansvar gentemot A ̊terförsa ̈ljaren för utebliven 

leverans eller fel/brist i leverans, om inte Utgivaren handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt. Utgivaren har 

inte i något fall ansvar för indirekt skada.  

19. Ändringar  

 

Ändringar i villkoren får tillämpas tidigast en (1) månad efter skriftligt meddelande från Utgivaren 

20. Lagval och tvist  

Svensk lag skall vara tillämplig på detta Avtal. Tvist i anledning av detta Avtal skall slutligt avgöras genom 

skiljedom enligt Regler för Stockholms Handelskam- mares Skiljedomsinstitut. Skiljeförfarandet skall a ̈ga 

rum i Stockholm.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 


