ÅTERFÖRSÄLJAR KONTRAKT – SE

Kontaktinformation:
Namn:
Firmanamn:
Adress:
Postnummer/Ort:

Mobil/tel:
E-Mail:
Kontaktas bäst:
Födelsedata(10 siffror):
Moms nr:
Yrke/sysselsättning:
Hur har du hört om Friendtex:

Jag bekräftar härmed, att jag är införstådd med Friendtex konceptet,
att jag följer de villkor och regler och att alla mina lämnade uppgifter är korrekta.
Alla mina upplysningar är skyddade enligt dansk lag.

________
Datum

___________________________________________________________

Underskrift
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1. KOLLEKTIONSORDER
Din kollektionsorder ska innehålla minst 40 st plagg
Kollektionsorder:

40 styck

80 styck

125 styck

200 styck

Urval:

Friendtex och
Once

Friendtex och
Once

Friendtex och
Once

Friendtex och
Once

Extra rabatt

Ingen

5%

10%

20%

Bytesrätt

2x10

3x10

4x10

5x10

Extra rabatt på
efterföljande order

Ingen

5%

10%

20%

2. INKÖPSPRIS
2.1. Ditt inköpspris är katalogpris minus 30 % förtjänst*. (*undantag skor/stövlar)
2.2. Vid beställning av en kollektion på minst 40/80 styck kan det köpas 8 styck arbetsplagg med 20 % rabatt. Vid
beställning av en kollektion på minst 125/200 styck kan det köpas 15 st som arbetsplagg med ytterligare
20 % rabatt.
2.3.Det ges 10% eller 20% extra rabatt på efterföljande ordrar enligt ovanstående schema, om din
kollektionsorder är på 125 eller 200 styck. Det är ingen returrätt/bytesrätt på dessa varor med extra rabatt.

3. VILLKOR, 1. SÄSONG SOM FRIENDTEX KONSULENT:
3.1 I din första säsong kan du byta samtliga 40 stycken plagg i din kollektion
3.2 Kreditmax får inte överstiga 25.000 SEK.
3.3 Om du beslutar dig för att sluta, kan det max returneras 60 st. plagg från din huvudkollektion mot
returavgift. Detta ska ske inom 5 veckor från ditt fakturadatum. Kreditnota görs på de returnerade varorna
och beloppet blir insatt på ditt konto.

4. BYTESMÖJLIGHET FÖR KOLLEKTIONEN:
4.1 Kollektionsbyte ska ske före 10. maj för Vår/Sommar samt före 6. november
för Höst/vinter.Varor från kollektionsbytet kan inte returneras.
Omkostnader för försändelser till Friendtex står återförsäljaren själv för.

5. EXPEDITIONSAVGIFTER
5.1 På varje försändelse tillkommer en exp. avgift om 50 kr + moms oavsett antal kartonger och varor.
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6. BETALNINGSVILLKOR
6.1 Faktura för kollektionen skall betalas i: 4,3,2 och 1 steg beroende på vilken månad kollektionen är fakturerad
och skickad i.
VÅR / SOMMAR SÄSONG
Kollektion fakturerad i: Steg
Januari
4
Februari
3
Mars
2
April, Maj
1

Förfallodatum för steg
1/3, 1/4, 1/5, 1/6
1/4, 1/5, 1/6
1/5, 1/6
1/6

HÖST / VINTER SÄSONG
Kollektion fakturerad i: Steg
Augusti
3
September
2
Oktober, November
1

Förfallodatum för steg
1/10, 1/11, 1/12
1/11, 1/12
1/12

6.2 Alla andra fakturor skall betalas inom 3 veckor från fakturadatum.
6.3 UTEBLIVEN BETALNING KOMMER ATT FÖRSENA FÖRSÄNDELSER OCH KAN RESULTERA I ANNULLERING AV
ORDER. Förfallna belopp till Friendtex blir pålagda ränta om 1% per månad från förfallodatum. Såvida
skulden, räntor och omkostnader inte blir betalda enligt kontraktet kommer den juridiska processen starta
för att driva in skulden.
6.4 Efter din första säsong kommer dit kreditmax att utökas till 50.000 Kr.

7. RETURRÄTT:
7.1. På alla order är det 3 veckors returrätt från fakturadatum. Undantaget är kollektions-varor och kollektions
bytesvaror.
Så snart en vara är registrerad i systemet som en RETUR, skall denna skickas till Friendtex A/S inom 2 dagar.
Returskicksomkostnader står återförsäljaren själv för.
Det tillkommer returavgift om 10,- + moms per del.
7.2. Varorna skall returneras i samma skick som det mottas (dvs. Vikt korrekt i ny klar påse med intakt label).
Vänligen skriv inte på plaggets original label. Om varan inte är returnerad som ovan beskrivet tillkommer en
returavgift på 20 kr+moms. per del.
Returvaror skickas till: Friendtex ℅ Lena Wallström, Bruksgatan 7C, 632 17 Eskiltuna.
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8. BONUS
Bonus kan uppnås vid varje säsongsavslutning, baserat på ditt inköp (exklusive rekvisita/försäljningsmaterial,
frakt och andra avgifter/omkostnader).
Brutto Köp i Kr.
40.001-65.000
65.001-80.000.
80.001-95.000
95.001-120.000
120.001-150.000
150.001-190.000
190.001-260.000
260.001- och uppåt
Brutto köp i kr större än nedanför
150.000 – 225.000
225.001 – 300.000
300.001 – och uppåt

Ger Bonus på Kr.:
6.000,7.000,8.000,10.000,12.000,15.000,20.000,25.000,Ger Extra Bonus på:
2% av det totala inköpet
3% av det totala inköpet
5% av det totala inköpet

Beloppet blir krediterat ditt konto för användning av nästa säsongs inköp. Förutsatt att du köper en kollektion
och ditt konto står på noll vid säsongsavslutning.

9.UPPHÖRANDE AV KONTRAKT

Vid en tvist mellan parterna, som till följd av detta avtal eller annat sätt, skall lösas genom förhandling mellan
parterna. Uppnås inte en liksidig förståelse skall tvisten avgöras enligt dansk lag.
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