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AVTAL 

Följande avtal har träffats mellan Svenska Båtunionen, (org.nr. 802002–3431), för organisationens 
regionala förbund och båtklubbars räkning nedan kallat SBU och Flaggfabriken Kronan AB (org.nr. 
556031–0897) nedan kallat FÖRETAGET. 

Avtalstid 
Avtalet gäller fr.o.m. 2018-04-01 t.o.m. 2019-12-31. Därefter förlängs avtalet automatiskt i perioder 
om 12 månader, om uppsägning ej skett 30 dagar före respektive periods utgång. 

Tjänster/Produkter 
Svenska flaggor och vimplar samt nationsflaggor ur Företagets ordinarie sortiment 

Även beställningsvara i form av anslutna båtklubbars föreningsvimplar/flaggor 

Avtalet gäller för Svenska Båtunionen, regionala båtförbund och anslutna båtklubbar äger rätt att 
utnyttja detta avtal. Justering av nettolista görs vid avstämningsmöten enligt överenskommelse. 

Följande produkter/tjänster ingår i avtalet: Enligt bifogade ordinarie prislista, dock ej flaggstänger: 

Priser 
Enligt bifogade ordinarie prislista med 30% rabatt, ej flaggstänger 

Priserna gäller inklusive moms och statliga avgifter och är fasta t.o.m. 2019-12-31 

Specificera vad som gäller för ändring av pris och/eller leverans. 

Leveransvillkor/Leveranssätt 
Reklamationsrätt ska gälla enligt svensk lag för produkter/tjänster. 
Specificera leveransvillkor. Fritt fabrik, EXW 

Betalningsvillkor 
SBU har inte betalningsansvar för order eller beställning av tjänst från regionala förbund eller 
båtklubb. 
 

Specificera betalningsvillkor. 30 dagar netto efter sedvanlig kreditprövning. 
 
Miljö 
Arbete skall kontinuerligt ske för att öka andelen miljöanpassade produkter/tjänster i aktuellt 
sortiment.  

Marknadsföring av avtalet. 

SBU ska marknadsföra produkter i detta avtal mot förbund och klubbar via hemsida och nyhetsbrev 
(4 ggr/år) eller efter överenskommelse. 

Företaget ska tillhandahålla hemsidor, länkar eller annat material för marknadsföringen. 

Företaget har möjlighet att teckna separat avtal för annonsering genom Båtliv med Marina Media 
Sverige AB. 

Omförhandling 
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Om parterna är överens kan detta avtal omförhandlas i del eller helhet under innevarande 
avtalsperiod utan uppsägning. Är parterna oeniga gäller den avtalade löptiden för avtalet. 

 
Uppsägning 
Åsidosätter någon av parterna vad som stadgats i detta avtal äger parterna rätt att skriftligen säga 
upp avtalet med 30 dagars ömsesidig uppsägningstid. 

Force Majeure 
Parterna är inte ansvariga för dröjsmål/brist/skada som beror på lagbud, myndighetsåtgärd, 
föreläggande, krigshändelse, strejk, lockout, blockad eller annan liknande omständighet eller 
händelse.  

Sekretess 
Detta avtal inklusive priser och bilagor får ej delges tredje part i sin helhet eller i delar, utan att detta 
godkänts skriftligen av såväl SBU och företaget. 

Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal och alla därtill sammanhängande rättsförhållanden skall avgöras av 
allmän domstol i Sverige.  
 

Kontaktpersoner avtalsfrågor 
 Avtalsansvarig hos Kunden 

Namn: Peter Karlsson  

Titel: Verksamhetschef 

Telefon: +468 – 545 859 61 

Epost: peter@batunionen.com 

 

 Avtalsansvarig hos Företaget 

Namn: Jürgen Maase 

Titel: Försäljningschef/Partner 

Telefon: 042-388098 

Epost: jma@flagga.com 

Övrigt 
Övriga villkor se ”köpevillkor” i gällande produktkatalog. 

  



 
 
INFOGA FÖRETAGETS LOGGA 

Sida 3 av 3 
 

Kontraktssignering 
Detta avtal är upprättat i två exemplar varav parterna tagit ett var. 

 

 
Ort och datum: ______________, 20___-___-__ 
 
Svenska Båtunionen 
 
 
________________________ 
Peter Karlsson 
Verksamhetschef 

Helsingborg 
Ort och datum: 2018___-_03__-__26_ 
 
Företaget 
 
 
________________________ 
 

 

 

Bilagor 

• Specificera bilagor. 


