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Allmänna villkor för anslutning 

Mellan Butiqen Scandinavia AB, nedan kallat BUTIQEN, och Ansluten partner 
(definierad nedan) gäller dessa allmänna villkor (”Allmänna Villkor”). Genom att 
ansluta sig till BUTIQEN, få en egen webbshop under BUTIQEN och åtaga sig att 
marknadsföra denna och driva trafik dit med syfte att generera försäljning, 
godkänner Ansluten partner dessa Allmänna Villkor. 

1. Allmänt 

Definitioner: 

Ansluten partner 
Avser BUTIQENs avtalspart till detta avtal, d.v.s. föreningen när det gäller 
idrottsföreningar och idrottslag och enskild förälder/klassföreståndare när det gäller 
skolklasser. 

Kontaktperson 
Avser fysisk person som Ansluten partner, när denne utgörs av en förening, utsett att 
agera kontaktperson mellan föreningen och BUTIQEN enligt punkt 4 nedan samt där 
sådan person uppfyller kraven enligt punkt 5 nedan. 

Marknadsteam 
Avser medlemmarna i den skolklass, idrottsförening eller det idrottslag som ska 
hjälpa Ansluten partner att driva trafik till webbshoppen i syfte att generera 
försäljning av BUTIQENs produkter. 

Anslutning till BUTIQEN sker i syfte att Ansluten partner, via Marknadsteamet, ska tjäna 
pengar till ett gemensamt mål med ett allmännyttigt syfte via den förtjänst som görs 
på försäljningen av BUTIQENs produkter till slutkund via Ansluten partners webbshop 
under BUTIQEN.  

Ansluten partner ska marknadsföra BUTIQENs produkter och driva trafik till sin 
webbshop med hjälp av medlemmarna i Marknadsteamet. Produkterna köps och 
betalas av slutkund i webbshoppen. Produkterna levereras direkt till slutkund. 
Eventuell retur går till och hanteras av BUTIQEN. 

Butiqen Scandinavia AB | Sjöstadskajen 1, 178 51 Ekerö | support@butiqen.se 



 2

Den del av omsättningen (enligt punkt 8) som tillfaller Ansluten partner ska inte 
tillfalla enskilda medlemmar i Marknadsteamet utan ska tillkomma samtliga 
medlemmar inom Marknadsteamet. Marknadsteamets intäkter ska oavkortat 
användas till att uppfylla teamets gemensamma mål. 

2. Parternas rättsliga ställning 

Ansluten partner ska genom Marknadsteamet ombesörja för att driva trafik till sin 
webbshop. Ansluten partner får inte utbetala lön eller annan ersättning för detta 
arbete till medlemmar i Marknadsteamet eller annan. Ansluten partners intäkter ska 
oavkortat och enbart användas i den ideella verksamheten och för gruppens 
gemensamma mål. 

Detta avtal ska inte medföra att BUTIQEN i förhållande till Ansluten partner anses vara 
arbetsgivare eller att Ansluten partner i förhållande till BUTIQEN anses vara 
arbetstagare. 

Ansluten partner ska inte anses utgöra kommissionär eller handelsagent åt BUTIQEN. 
Till undvikande av missförstånd avtalar parterna uttryckligen bort Lag (1991:351) om 
handelsagentur och Kommissionslag (2009:865). 

3. BUTIQENs åtaganden 

BUTIQEN förbinder sig att stödja Ansluten partner under detta avtals giltighetstid med 
marknadsföringsmaterial med en utformning och frekvens som BUTIQEN anser 
behörig, samt övrig information som denne kan behöva för att driva trafik till sin 
webbshop. 

BUTIQEN förbinder sig att ansvara för allt praktiskt arbete som rör webbshoppen; 
tekniska uppdateringar, påfyllning av produkter och kontrakt med nya leverantörer. 
Det åligger BUTIQEN att hantera all kontakt med slutkund, leverantörer och 
distributörer. 

4. Ansluten partners åtaganden 

För det fall Ansluten partner är en förening är Ansluten partner införstådd med att det 
är en förutsättning för detta avtals giltighet och för att Ansluten partner ska få ingå 
ett samarbete med BUTIQEN, att Ansluten partner tillsett att Kontaktpersonen utsetts 
och att sådan Kontaktperson uppfyller de krav som ställs på honom/henne under 
detta avtal. 
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Ansluten partner åtar sig att följa och respektera BUTIQENs riktlinjer för 
marknadsföring. 

Ansluten partner åtar sig att följa de anvisningar och instruktioner som lämnas av 
BUTIQEN i samband med leverans av material för att marknadsföra en webbshop 
under BUTIQEN. 

Ansluten partner ska utföra sitt arbete på ett sådant sätt att BUTIQENS varumärkets 
goodwill och anseende bibehålls. 

I det fall Ansluten partner är en skolklass lagras och behandlas personuppgifter på 
enskild förälder/klassföreståndare i enlighet med BUTIQENs integritetspolicy, samt e-
signeringportalens Scrives integritetspolicy. 

När en Ansluten partner använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, 
för att utföra arbetet, åtar sig Ansluten partner att följa de eventuella användarvillkor 
som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor. 

5. Kontaktperson 

Kontaktpersonen ska vara myndig, ej vara belastad med betalningsanmärkningar 
och acceptera att en kreditkontroll kan göras. 

Kontaktpersonen ska vara ansvarig för alla kontakter med BUTIQEN i frågor som 
omfattas av eller relaterar till detta avtal. 

Kontaktpersonen ska ta del och bli införstådd med samt åtfölja villkoren för Ansluten 
partner i detta avtal samt följa de instruktioner som från tid till annan kan komma att 
lämnas av BUTIQEN. 

Om Kontaktpersonen använder sig av webbaserad tjänst, såsom en applikation, för 
att utföra arbetet, åtar sig Kontaktpersonen att följa de eventuella användarvillkor 
som gäller för sådan tjänst i tillägg till dessa Allmänna Villkor. 

Kontaktpersonens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med BUTIQENs 
integritetspolicy, samt e-signeringportalens Scrives integritetspolicy. 
 
Kontaktpersonen kan inte överlåta sina åtaganden enligt detta avtal eller sin roll som 
Kontaktperson utan Ansluten partners och BUTIQENs skriftliga godkännande. 
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6. Beställning av produkter 

Ansluten partner är helt fri från åtaganden vad gäller beställning och betalning av 
produkter i webbshoppen. Detta sker direkt på plattformen av slutkunden själv och 
eventuella frågor hanteras av BUTIQEN.  

7. Leverans och frakt 

Ansluten partner är helt fri från åtaganden vad gäller leverans och frakt av produkter 
beställda i webbshoppen. Produkter levereras direkt till slutkunden, som också står för 
eventuell fraktkostnad. Samtliga frågor kring leverans hanteras av BUTIQEN.  

8. Ersättning 

Ansluten partner får 8 % på försäljningen i Ansluten partners webbshop i BUTIQEN. 

Ersättning vid försäljning av presentkort: 
Vid försäljning av Ansluten partners presentkort erhåller Ansluten partner en 
ersättning om 8 % på försäljningsbeloppet.  

Vid köp i Ansluten partners webbshop där betalning sker med Anslutens partners 
presentkort uteblir ordinarie ersättning för produktförsäljning då denna redan erhållits 
vid försäljning av presentkort. 

Vid köp i Ansluten partners webbshop där betalning sker med BUTIQEN´s egna 
presentkort erhåller Ansluten partner en ersättning om 8% på försäljningsbeloppet. 

Utbetalningen sker till, av Ansluten partner, angivet konto. Utbetalning sker vid tre 
tillfällen per år. En administrativ kostnad om 19 kr/utbetalning debiteras Ansluten 
partner och dras från beloppet som utbetalas. Verifikation på utbetalningen skickas 
till, av Ansluten partner, angiven e-postadress. 

Aktuell statistik kring belopp på försäljning och intjänat belopp redovisas i Ansluten 
partners Shop-konto på butiqen.se. 

Ansluten partner har också rätt till BUTIQEN-bonus. Alla som registrerar sig för en 
webbshop i BUTIQEN är, från att ha varit ansluten i minst 6 månader och med en 
uppnådd försäljning om minst 50 000 kr, berättigade till att dela på 1 % av den totala 
omsättningen som alla anslutna tillsammans uppnått i BUTIQEN under en viss period.  
Det tillsammans med tiden för hur länge en Ansluten partner varit ansluten ligger 
som grund för beräkning av ersättningen. 
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Beloppet för utbetalning av BUTIQEN-bonus kan aldrig överstiga 10% av omsättningen 
i en Ansluten partners webbshop. 

Utbetalning av BUTIQEN-bonus sker en gång per år, till det bankkonto Ansluten Partner 
angivit.  

I de fall Ansluten partner inte längre är ansluten vid kalenderårets slut är den ändå 
berättigad till BUTIQEN-bonus för perioden den varit ansluten, under förutsättning att 
perioden varat minst 6 månader. 

9. Återbetalning vid retur 

I de fall retur från slutkund sker efter att BUTIQEN utbetalat ersättning till Ansluten 
partner, där försäljning av returnerad produkt är inräknad, dras det belopp som 
utbetalats för returnerad vara från nästa ersättningsutbetalning, alternativt 
faktureras Ansluten partner via e-post.  

10. Begränsad avtalstid 

I det fall Ansluten Partner är en avgångsklass upphör alltid avtalet att gälla den 15 
maj aktuellt år. Då sker en slutlig utbetalning av ersättning och BUTIQEN-bonus. 
Webbshopen stängs ner 15 dagar innan. 

11. Uppsägning av avtalet 

Uppsägning av avtalet sker skriftligen per e-post till support@butiqen.se. 
Uppsägningstiden är en (1) kalendermånad och webbshopen stängs ned 10 
arbetsdagar efter datumet för inkommen uppsägning. 

Slutlig utbetalning av innestående ersättning sker den sista vardagen i 
kalendermånaden för uppsägningen. I det fall Ansluten Partner är berättigad till 
BUTIQEN-bonus betalas denna ut vid samma tillfälle.   

12. Upphörande av avtalet 

BUTIQEN äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för det fall 
Ansluten partner, inkluderande samtliga såsom Kontaktperson och Marknadsteam, 
åsidosätter sina förpliktelser enligt avtalet och rättelse inte sker inom fem (5) 
vardagar efter skriftlig uppmaning från BUTIQEN. 
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Ansluten partner äger rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande för 
det fall BUTIQEN brister i sina åtaganden enligt avtalet. Uppmaning till detta ska ske 
skriftligen och webbutiken stängs ner inom tio (10) arbetsdagar efter uppmaningen 
mottagits av BUTIQEN. Slutlig utbetalning av innestående ersättning sker den sista 
vardagen i kalendermånaden för uppsägningen. I det fall Ansluten Partner är 
berättigad till BUTIQEN-bonus betalas denna ut vid samma tillfälle. 

13. Slutkundens ångerrätt och reklamationsrätt 

Enligt Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler kan slutkund ha 
rätt att ångra sitt köp inom 14 dagar från det att produkterna avlämnats till slutkund. 
Om köpet avser flera produkter, börjar ångerfristen löpa när den sista varan 
avlämnas till slutkund. 

Slutkunden gör gällande sin eventuella ångerrätt genom att kontakta BUTIQEN. 
Slutkunden äger rätt att reklamera felaktiga produkter eller eventuellt utföra vissa 
byten av produkter genom att ta kontakt med BUTIQEN direkt. För returnerade 
produkter i samband med ångerrätt kommer ersättningen för försäljning som 
utbetalats Ansluten partner att antingen dras av vid nästa utbetalning av ersättning, 
alternativt faktureras Ansluten partner. 

Slutkundens personuppgifter lagras och behandlas i enlighet med 
BUTIQENs integritetspolicy. 

14. Övrigt 

Kunder som handlar i Ansluten partners webbshop är berättigad  till 5% rabatt på 
hela produktsortimentet, vid köp som överstiger 500:-. Rabatten gäller inte vid köp av 
presentkort. 
  
Ansluten partner får varken överlåta eller upplåta sina rättigheter eller skyldigheter 
enligt dessa Allmänna Villkor eller det avtal som Ansluten partner ingår med BUTIQEN 
utan BUTIQENs skriftliga medgivande. 

BUTIQEN förbehåller sig rätten att när som helst ändra dessa Allmänna Villkor. 
Ändringar av de Allmänna Villkoren träder i kraft tidigast fyra (4) veckor efter att 
meddelande om detta skickats till Ansluten partner via e-post. I det fall Ansluten 
partner inte accepterar de nya allmänna villkoren, äger Ansluten partner rätten till 
utträde ur avtalet fem (5) dagar efter att utträdet skriftligen meddelats BUTIQEN och 
senast inom fem veckor efter att meddelande om ändring av de Allmänna villkoren 
har skickats till Ansluten partner 
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Svensk lag gäller för detta avtal i sin helhet.  

Gäller fr o m 2021-05-04
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