
Vi hälsar Dig välkommen som kund till oss. Vi skall tillsammans med Dig se till att Din butik har ett op-
timalt sortiment och bra förutsättningar för att sälja tidningar på bästa möjliga sätt. Vi har över 100 års 
erfarenhet och kunskap av tidningsförsäljning. Kontakta oss gärna så berättar vi mer.

ALLMÄNNA VILLKOR
1. Allmänt

Nedan stadgas de villkor som gäller för Tidsams leverans m m av (1) Svenska tidningar och tidskrif-
ter, (2) internationella tidningar och tidskrifter, (3) samlarprodukter, (4) övriga medieprodukter som 
t ex pocketböcker, CD-skivor samt (5) produkter som levereras tillsammans med tidningarna. Med 
”svenska tidningar och tidskrifter” förstås i dessa allmänna villkor tidningar och tidskrifter som i huvud-
sak riktar sig till en läsekrets i Sverige. Med ”internationella tidningar och tidskrifter” förstås i dessa 
allmänna villkor tidningar och tidskrifter som i huvudsak riktar sig till en läsekrets utanför Sverige. Med 
samlarprodukter förstås i dessa allmänna villkor sådana produkter som Tidsam identifierat som samlar-
produkter såsom t ex spelarbilder. (1)-(5) betecknas nedan gemensamt ”tidningar”. Villkoren är en del 
av Ditt avtal med Tidsam där Du som återförsäljare är kommissionär och Tidsam kommittent. 

Såvida Tidsam inte har meddelat annat gäller dessa allmänna villkor från den 9 oktober 2017 och tills 
vidare.

2. Återförsäljare

Återförsäljare blir Du efter avtal med Tidsam på något av följande sätt. Du fyller i Tidsams (eller Tid-
sams samarbetspartners) kundansökan, på webbformulär eller skriftligt formulär, och erhåller Tidsams 
uttryckliga godkännande av Din ansökan. Du kan också ingå avtal muntligen om Din ansökan spelas in 
av Tidsam och därefter uttryckligen godkänns av Tidsam. Du får endast sälja tidningarna från det för-
säljningsställe som nämns i avtalet. Vill Du sälja tidningar från något annat försäljningsställe behöver 
Du ett nytt avtal. Se punkt 3 för försäljning via hemsida.

3. Försäljning i kommission

Tidningarna levereras till Dig för försäljning i kommission. Eftersom tidningarna inte är Din egendom, 
betyder det att Du har full returrätt för osålda och obegagnade tidningar, förutsatt att Du följer de retur-
instruktioner som gäller vid varje tid. Avtalet innebär också att redovisning och betalning av intäkterna 
ska ske enligt punkt 9. Du är skyldig att ersätta Tidsam för alla tidningar som inte returnerats till Tidsam 
på anvisat sätt. Det innebär bland annat att Du ansvarar för tidningar som förkommit t ex på grund av 
snatteri och stöld samt för tidningar som skadats eller förstörts hos Dig eller på plats som Du ansvarar 
för och som därför inte går att sälja. I övrigt gäller kommissionslagens bestämmelser. 

Om Du säljer tidningar på annat sätt än i butik, exempelvis via hemsida, får sådan försäljning avse 
endast de utgåvor av tidningar som har levererats till Ditt försäljningsställe. Om Du hämtar informa-
tion digitalt från Tidsam garanteras ej att informationen överensstämmer med den levererade utgåvan. 
Tänk på att Ditt försäljningspris (exkl din fraktkostnad) även i detta fall är detsamma som anges på den 
aktuella levererade utgåvan.

I många fall levereras tidningar i en pantlåda. Pantlådan tillhör Tidsam och är således inte Din egen-
dom. Om leverans till Dig sker i pantlåda ska Du vara varsam med pantlådor och returnera dessa 
enligt de instruktioner som Tidsam lämnar Dig. Du ansvarar för skada på pantlåda som orsakats när 
pantlådan varit i Din vård.

4. Tidningarnas pris och Din ersättning

Tidningarna ska säljas till de priser som framgår i bilaga A. För Ditt nedlagda arbete att sälja tidningar 
får Du ersättning i form av provision som också framgår i bilaga A.

Du har inte rätt till någon annan ersättning än den provision som framgår av bilaga A.
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5. Försäljning, exponering och upplageanpassning

Du och Tidsam i samarbete ska se till att tidningsförsäljningen sker på ett opartiskt och kommersiellt 
sätt. Du får exponera levererade tidningar enbart under den period som Tidsam meddelar. Tidsam 
reglerar tidningsupplagor beroende på bl a säsong, försäljningshistorik, försäljningsmetod, Dina för-
utsättningar samt den aktuella utgåvans innehåll. Som en följd av detta kan sortimentets omfång och 
upplaga skifta.

6. Leveranser

Tidsam svarar för att tidningarna i regel levereras fraktfritt till försäljningsstället i en pantlåda för tid-
ningar. Du förbinder Dig att under avtalstiden inte mottaga leveranser av utgåvor, som Tidsam levere-
rar, från någon annan leverantör. 

Tidsam har rätt att genast avbryta leveranserna om Du inte betalat förfallen faktura, inte lämnat den 
säkerhet Tidsam begärt, lämnat vilseledande uppgifter eller på annat sätt inte fullgjort Dina skyldighe-
ter. 

Vill Du återuppta leveranser måste Du först fullgöra Dina förpliktelser enligt denna punkt. Dessutom 
måste Du till Tidsam erlägga en administrativ återstartsavgift på ettusen (1 000) kronor (exklusive 
moms). 

Om en leverans är felaktig måste Du reklamera leveransen till Tidsam senast sju (7) dagar efter leve-
ransdagen, annars godtar inte Tidsam reklamationen. Godkänner Tidsam reklamationen kommer Tid-
sam att kreditera/debitera Dig.

7. Returrätt

Tidningarna levereras med returrätt för osålda exemplar. Osålda exemplar ska returneras i pantlåda 
för tidningar i enlighet med Tidsams instruktion. Tidningarna får inte ha varit lästa, utlånade eller sålda 
och återlämnade. Din returrätt för osålda tidningar (uttrycket osålda tidningar omfattar i denna punkt 
(7.”Returrätt”) även specialreturer) förutsätter att Du vid varje tid följer Tidsams gällande instruktioner 
för returhantering. En specialretur är en osåld tidning (se definition av begreppet ”tidning” i punkt 1) 
som returhanteras i särskild ordning.

Du ska returrapportera och returnera osålda tidningar när så anges på returordern. Du förlorar Din 
rätt till kreditering för osålda tidningar om Du inte inom tre (3) veckor från den hämtvecka som anges 
på returordern dels returnerar osålda tidningar, och dels returrapporterar osålda exemplar av en viss 
utgåva av en tidning. Osålda tidningar som returneras för sent kan Du som återförsäljare inte heller få 
tillbaka. 

Om Tidsam konstaterar avvikelser mellan Din returrapportering och Din retur av osålda tidningar har 
Tidsam rätt att tilläggsfakturera Dig. Vid väsentliga avvikelser har Tidsam rätt att avsluta avtalet med 
Dig.

8. Säkerhet

Tidsam förbehåller sig rätten att löpande göra kreditbedömning som grundar sig bl a på kreditupplys-
ning och Din betalningspunktlighet. Om Tidsam efter en sådan bedömning anser att Tidsam behöver 
en säkerhet för leveranser tar Tidsam den i första hand i form av kontantdeposition eller bankgaranti. 
Säkerheten utgör i regel nettovärdet av Din försäljning i två (2) månader. På kontantdeposition erhåller 
Du ränta motsvarande Tidsams inlåningsränta i bank. 

Om Tidsam finner att säkerheten inte motsvarar nettovärdet av två (2) månaders försäljning, har Tid-
sam rätt att höja värdet på kontantdepositionen eller bankgarantin. 

När detta avtal, efter skriftlig uppsägning, upphör att gälla gör Tidsam och Du tillsammans en avräk-
ning. När avräkningen är klar kvittas eventuell skuld till Tidsam, inklusive ränta och kostnader, innan 
utbetalning till Dig sker.

9. Fakturering och betalning

Tidsam fakturerar med ledning av godkända leverans-, retur- och reklamationsvärden. 
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För närvarande sker fakturering två (2) gånger per månad i efterskott. Betalning av faktura ska vara 
Tidsam tillhanda senast tio (10) dagar efter fakturadatum. Om Du betalar för sent utgår en dröjsmåls-
ränta med två (2) procent per månad. Tidsam har därutöver rätt att ta ut påminnelseavgift och inkas-
soavgift. 

Betalning till Tidsam får inte hållas inne eller kvittas på grund av krav som Du eller Ditt företag anser 
att Du eller företaget har mot Tidsam.

10. Eventuella avgifter samt pant

Om Din bruttoförsäljning av tidningar är mindre än tvåtusen (2 000) kronor (exklusive moms) per må-
nad debiterar Tidsam Dig en månatlig distributionsavgift på etthundrafemtio (150) kronor (exklusive 
moms). Om Din bruttoförsäljning av tidningar är mindre än tusen (1 000) kronor (exklusive moms) per 
månad under minst tre månader i följd eller mindre än tolvtusen (12 000) kronor (exklusive moms) un-
der en tolvmånadersperiod har Tidsam rätt att säga upp detta avtal till upphörande.  

För varje pantlåda för tidningar debiteras Du särskild pant med f n åttio (80) kronor. Du krediteras 
samma belopp efter att Du returnerat pantlådan enligt Tidsams instruktion. Debitering och kreditering 
av pant sker inom ramen för Tidsams fakturerings- och betalningsrutin enligt punkt 9.

Avgifter för extra distributionskostnader kan tillkomma för säsongskunder. 

11. Om Din kund inte betalar
Eventuell förlust som kan uppkomma om Du av någon anledning inte får betalt för tidningar som Du 
sålt till Dina kunder, kan inte överföras på Tidsam. Du åtar Dig därför att lämna ersättning till Tidsam 
för sålda tidningar, även i de fall där Du inte får betalt av Dina kunder.

12. Om Din rörelse upphör eller om Du överlåter den

Om Du säljer eller på annat sätt överlåter Din rörelse ska Du anmäla detta skriftligen till Tidsam senast 
tre (3) veckor före ägarskiftet. Du riskerar annars att bli ansvarig för därpå följande leveranser oavsett 
överlåtelsen. Den nye ägaren måste teckna ett nytt avtal med Tidsam, och följa samma rutiner som 
gäller för nya kunder när det gäller betalningssäkerhet och annat.

Tidningar som Du har i lager vid ägarskifte ska returneras till Tidsam eller överlåtas till den nye äga-
ren. Du ska i så fall också fylla i Tidsams blankett för Lageröverlåtelse.

Om Din rörelse upphör ska Du meddela detta skriftligen till Tidsam senast tre (3) veckor före upphö-
randet. Uteblivet meddelande innebär ansvar för Dig för leveranser efter upphörandet.

13. Vid tillfällig stängning

Om Du tillfälligt stänger Din butik måste Du meddela Tidsams kundservice detta senast fjorton (14) 
dagar före stängning. Försummar Du detta blir Du skyldig att ersätta den leverans som stoppats för 
sent.

Samma framförhållning, fjorton (14) dagar, måste Du ha även när Du ska öppna butiken igen. I annat 
fall kan Du inte påräkna leverans.

14. Ansvarsbegränsning

Tidsam strävar efter att upprätthålla en traditionellt hög leveranssäkerhet; störningar kan dock uppstå. 
Tidsam friskriver sig från ansvar för fel, förseningar eller uteblivna leveranser, oavsett om de beror på 
Tidsam eller inte, under förutsättning att skadan inte vållats av Tidsam genom grov vårdslöshet. 

Tidsam har inte i något fall ansvar för indirekta skador.

15. Ändring av avtalet

Tidsam har rätt att under avtalstiden göra skäliga ändringar i detta avtal. Tidsam ska informera Dig 
om sådana ändringar tre (3) månader innan de ska träda i kraft. Om Du inte accepterar ändringarna 
måste Du skriftligen meddela Tidsam senast en (1) månad efter Tidsams avsändande av sådan infor-
mation. Meddelar Du Tidsam att Du inte accepterar ändringarna upphör detta avtal att gälla vid tiden 
för ändringens ikraftträdande om Tidsam inte skriftligen meddelar annat.
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