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LEVERANSVILLKOR FÖR ÅTERFÖRSÄLJARE 

 

1. ALLMÄNT  

Nedan stadgas de villkor som gäller för AB Kvällstidningen Expressens (nedan kallad ”Utgivaren”) 

leverans till återförsäljare av tidningarna Expressen, GT/Göteborgs-Tidningen och Kvällsposten 

(nedan gemensamt benämnda ”Tidningarna”). I dessa villkor avses med Tidningarna även varje 

bilaga, särtryck och tilläggsprodukt, såsom exempelvis CD- eller DVD-upptagning, som Utgivaren säljer 

tillsammans med Tidningarna eller separat. 

 

Villkoren gäller från 2015-08-01 och tills vidare. Ändringar i villkoren får tillämpas tidigast en (1) 

månad efter skriftligt meddelande från Utgivaren.  

 

2. ÅTERFÖRSÄLJARE  

Med återförsäljare (nedan kallad ”Återförsäljaren”) menas den som skriftligen avtalat med Utgivaren 

om leverans av Tidningarna eller någon av Tidningarna. Återförsäljaren får endast försälja 

Tidningarna från försäljningsställe som angivits i avtalet med Utgivaren. Som skriftligt avtal om 

leverans av Tidningarna räknas ifylld återförsäljaransökan som skriftligen godkänts av Utgivaren. 

Innan Utgivaren skriftligen godkänt ansökan om att få bli återförsäljare har inte ett avtal om leverans 

ingåtts även om Tidningarna eller någon av Tidningarna faktiskt levererats.  

 

Avtal om leverans gäller från Utgivarens skriftliga godkännande med tre (3) månaders uppsägning 

för det fall inte annat skriftligen avtalats. Uppsägning ska vara skriftlig för att vara gällande.  

 

3. KOMMISSION  

Tidningarna levereras till Återförsäljaren för att säljas i kommission, om inte annat avtalats. Med 

kommission menas bl a att Tidningarna är Utgivarens egendom till dess Återförsäljaren sålt 

Tidningarna, att Återförsäljaren har full returrätt för osålda och obegagnade exemplar av 

Tidningarna och att redovisning och betalning av intäkter för försäljning av Tidningarna ska ske 

enligt avtal mellan Utgivaren och Återförsäljaren samt i övrigt enligt kommissionslagen.  

 

4. PRIS  

Återförsäljaren ska sälja Tidningarna till fastställt pris, d v s normalt det pris som anges på 

respektive av Tidningarna, men i särskilda fall det pris som Utgivaren meddelar.  

 

Vid försäljning av Expressen utgår provision till Återförsäljaren med en procentsats som är 21,5% av 

konsumentpriset exklusive moms för sålda exemplar. Provisionen avräknas månadsvis, vanligen på 

den faktura som avser samma perima period som den intjänade provisionen. Någon ersättning 

utöver provisionen kommer inte att betalas till Återförsäljaren.  

 

5. FÖRSÄLJNING, EXPONERING  

Återförsäljaren ska se till att Tidningarna utbjuds till försäljning på ett sådant sätt att det fria ordet 

inte begränsas och har därför inte rätt att vägra exponera eller sälja någon av Tidningarna. 

Återförsäljaren ska även exponera löpsedlar samt, i förekommande fall, bilagor, särtryck och 

tilläggsprodukter som levereras tillsammans med Tidningarna.  
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Exponeringsutrustning får endast användas för av Utgivaren levererade exemplar av Tidningarna 

eller löpsedlar fr o m leveransen till försäljningsställets stängning.  

 

Återförsäljaren får inte låta kund gratisläsa någon av Tidningarna eller i samband med försäljning av 

andra produkter ta emot någon av Tidningarna i utbyte eller som betalning.  

 

6. LEVERANS  

Leverans av Tidningarna till Återförsäljaren sker under förutsättning av att följande villkor är 

uppfyllda: 

  

a) att Återförsäljaren under varje 30-dagars period per försäljningsställe säljer i genomsnitt per dag 

fyra (4) exemplar vardera av varje Tidning som avtalet avser.  

b) att det geografiska läget på Återförsäljarens försäljningsställe inte enligt Utgivarens bedömning 

medför väsentlig merkostnad eller försening för leverans av Tidningarna.  

c) att Återförsäljaren senast vid utbetalning av ersättning innehar F-skattebevis.  

 

Är kraven i a) eller b) inte uppfyllda, kan leverans till Återförsäljaren ändå ske om Återförsäljaren 

utger ersättning för den merkostnad leveransen medför, och om leveranserna till övriga 

Återförsäljare inte försenas.  

 

7. UPPLAGEANPASSNING  

Återförsäljaren ska 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 Återförsäljaren önskad upplaga. Likaså äger Utgivaren rätt att 

bestämma över hur många, om några, exemplar som levereras till Återförsäljaren av sådana bilagor, 

särtryck och tilläggsprodukter som är avsedda att säljas tillsammans med Tidningarna.     

 

8. RETURRÄTT  

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

och i övrigt enligt Utgivarens instruktioner. En returnerad Tidning får inte vara läst, utlånad eller såld 

och återinsamlad.  

 

Återförsäljaren ska redovisa returer per försäljningsdag. Varje Tidning som detta avtal avser och 

varje utgåva av sådan Tidning ska redovisas separat senast på försäljningsdagen eller 

nästkommande morgon. Utgivaren äger rätt att meddela särskilda instruktioner för returnering av 

bilagor, särtryck och tilläggsprodukter. Återförsäljaren är dessutom skyldig att följa Utgivarens vid 

varje tid gällande instruktion om redovisning av returen.  

 

Om returrapportering inte sker i tid eller annars i strid med Utgivarens instruktioner har Utgivaren 

rätt att utta ersättning från Återförsäljaren för sina kostnader för bland annat korrigering.  

 

9. REKLAMATION  

Återförsäljaren är skyldig att senast första vardagen efter leverans reklamera fel eller brist i 

leveransen. Av Utgivaren godkänd reklamation kommer att krediteras Återförsäljaren.  
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10. TILLFÄLLIGT STÄNGT  

Återförsäljare som tillfälligt ska stänga sitt försäljningsställe, t ex i samband med helg eller semester, 

ska lämna meddelande om detta till Utgivaren senast sju (7) dagar innan tidpunkten för stängning. 

Sådant meddelande ska vara skriftligt. Om så inte sker är Återförsäljaren betalningsskyldig för de 

leveranser som inte hinner stoppas och äger inte heller rätt att returnera dessa.  

 

11. GARANTIBELOPP  

Återförsäljaren ska inbetala ett s k garantibelopp till Utgivaren. På sådant garantibelopp äger 

Återförsäljaren inte rätt att tillgodoräkna sig ränta eller annan avkastning. Garantibeloppet faktureras 

innan, eller senast i samband med, första leveransen av Tidningarna.  

 

Storleken på garantibeloppet bestäms av Utgivaren och uträknas efter Återförsäljarens halva 

beräknade försäljningsvolym per månad. Utgivaren äger rätt att höja beloppet om 

försäljningsvolymen beräknas öka eller vid annan förändring, t ex att Återförsäljaren upprepat är 

försenad med betalningar eller får en betalningsanmärkning. Sådant höjt garantibelopp ska 

inbetalas av Återförsäljaren senast två (2) veckor efter Utgivarens begäran.  

 

Återförsäljaren pantförskriver det inbetalade garantibeloppet som säkerhet för betalningsskyldighet 

mot Utgivaren. Utgivaren äger rätt att utnyttja garantibeloppet eller delar av detta om betalning för 

leveranserna inte kommit till Utgivarens konto senast på förfallodagen.  

 

När avtalet om återförsäljning och leverans upphör, eller vid annan överenskommelse, ska 

Utgivaren återbetala det pantförskrivna garantibeloppet vid påföljande månads fakturering, efter 

avdrag för Återförsäljarens skulder eller förpliktelser mot Utgivaren.   

 

12. FAKTURERING  

Levererans av Tidningarna faktureras månadsvis i efterskott. Faktureringen avser ordinarie leverans 

samt de extra leveranser som skett under månaden med justering för returer som lämnats enligt 

gällande instruktioner. Utgivaren äger rätt att ändra faktureringsperioden.  

 

Utgivaren erbjuder faktureringsrutiner i form av autogiro, e-postfaktura samt, i särskilda fall, 

samlingsfaktura. För sådana faktureringsformer uttar Utgivaren ingen faktureringsavgift. Om 

Återförsäljaren inte önskar använda någon av dessa rutiner äger Utgivaren rätt att ta ut en 

faktureringsavgift för sina kostnader. 

 

När Återförsäljaren inleder sitt uppdrag äger Utgivaren rätt att utta en särskild registreringsavgift. 

Registreringsavgiften avser Utgivarens kostnader för att registrera Återförsäljaren i sina 

fakturerings- och upplagesystem.  

 

13. BETALNING  

Betalning ska vara Utgivarens konto tillhanda senast på förfallodatum. Vid försenad betalning utgår 

dröjsmålsränta motsvarande Riksbankens vid varje tid gällande referensränta med ett tillägg av tolv 

(12) procentenheter. Utgivaren har därutöver i förekommande fall rätt att uttaga påminnelseavgift 

och inkassoavgift. På dröjsmålsräntefakturor utgår alltid faktureringsavgift. Vid återbetalning av 

Återförsäljarens eventuella fel- eller dubbelbetalning debiteras Återförsäljaren en administrativ 

avgift.  
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14. AVSTÄNGNING AV LEVERANS  

Utgivaren äger rätt att med tre (3) månaders uppsägningstid avbryta leverans till Återförsäljaren om 

villkoren i punkt 6 a) eller b) inte uppfylls.  

 

Utgivaren äger rätt att omgående avbryta leverans om Återförsäljaren inte senast vid första 

utbetalningen av provision innehar F-skattsedel, handlat illojalt eller felaktigt mot Utgivaren, t ex om 

Återförsäljaren lämnat felaktig returuppgift, inte betalat fakturan i tid, inte betalt av Utgivaren begärt 

garantibelopp eller i övrigt i väsentlig mån brutit mot villkor för leverans och återförsäljning.  

 

15. ÅTERSTART  

Återförsäljare som blivit föremål för avstängning från leverans enligt punkten 14, kan erhålla fortsatt 

leverans efter att ha erlagt full betalning för innestående skuld och betalt återstartavgift som 

fastställts av Utgivaren.  

 

16. ÖVERLÅTELSE – BYTE AV FÖRETAGSFORM  

Återförsäljare som avser att byta företagsform, överlåta sitt företag eller rörelse eller del därav, ska 

skriftligen meddela Utgivaren senast tre (3) veckor innan ägarskifte eller byte av företagsform sker. 

Om så inte sker är Återförsäljaren skyldig att betala ersättning för Utgivarens kostnader, som 

stoppande av leveranser, eller annan skada som uppkommer för Utgivaren.  

 

Återförsäljare som ska öppna nytt försäljningsställe ska skriftligen meddela om detta till Utgivaren 

tre (3) veckor före önskad leverans.  

 

På motsvarande sätt som när Återförsäljaren inleder sitt uppdrag har Utgivaren rätt att ta ut en 

registreringsavgift vid anmälan om ägarförändringar alternativt öppnande av nya försäljningsställen 

enligt denna punkt 16.  

 

17. ANSVARSBEGRÄNSNING  

Utgivaren friskriver sig från ansvar för skada som beror på händelser utanför Utgivarens kontroll, s k 

force majeure, såsom krigshändelse, naturkatastrof, arbetskonflikt eller varuknapphet. 

Ansvarsfriskrivningen för arbetskonflikt gäller även om Utgivaren är föremål för sådan konflikt.  

 

Utgivaren har inget ansvar gentemot Återförsäljaren för utebliven leverans eller fel/brist i leverans, 

om Utgivaren inte handlat grovt vårdslöst eller uppsåtligt.  

 

Utgivaren har inte i något fall ansvar för indirekt skada. 

 

 


