ÅTERFÖRSÄLJARANSÖKAN
Fyll i blanketten och skicka eller faxa till oss tillsammans med registreringsbevis och årsbokslut.
Datum

Fullständigt registrerat namn

Telefon

Namn mot marknaden

Telefax

Kontaktperson hos er

Organisationsnummer

OBS! Bifoga gärna registreringsbevis och senaste årsbokslut.

Platschef

Inköpsansvarig

Ekonomiansvarig

Email

Email

Email

Besöksadress

Pnr

Ort

Leveransadress

Pnr

Ort

Pnr

Ort

Fakturaadress

Box

Ägare

Namn

Personnummer

Adress

Koncerntillhörighet

Omsättning/år

Bank

Kontaktperson på banken

Beräknad inköpsvolym total/år

Telefon

Telefax

Önskade betalningsvillkor om kredit kan ej lämnas

Kontonummer

Personlig borgen

Postförskott

Förskottsbetalning

Bankgaranti

Uttagna företagsinteckningar

Härmed försäkrar jag på heder och samvete att ovanstående uppgifter är sanningsenliga samt att jag tagit del av och godkänt villkoren.

Namnunderskrift av firmatecknare

Ort och datum

Namnförtydligande

Återförsäljaravtal med FM gäller när FM antingen bekräftat sökanden som ÅF eller bekräftat lagd order.

IFYLLES AV FM CC DISTRIBUTION AB
KONTROLLERAT

Bank

Betalningsvillkor

Kronofogden

Bevakning

Kreditgräns

UC

Soliditet

Kundnummer

NOTERINGAR

DATUM

SIGNATUR

Postadress

Telefon

Fax

Organisationsnummer

Bankgiro

Postgiro

Styrelsens Säte

Kungsgatan 70
753 18 UPPSALA

018 - 561800

018 - 561818

556592-5988

5547- 9109

25 11 73-1

Uppsala

FM ONLINE - ACCESS
®

FMCC:S WEBTJÄNST DÄR DU LÄTT HITTAR RÄTT PRODUKT PÅ BARA NÅGRA SEKUNDER.
FM Online ger bland annat möjlighet till följande:
•
•
•
•

Snabb och smidig sökning i sökmotorn FM Rocket. Sök efter OEM-nr eller modell på maskin.
Alltid aktuella priser.
Sekundaktuella lagersaldon.
Uppgraderingsschema för varje modell där man ser alla alternativ hur man kan placera minneskretsarna i minnesbankerna.
• Möjlighet att kunna lägga weborder och samtidigt få leveransbesked direkt på skärmen. Ert
ordernummer samt leveransadress fyller du enkelt i själv.
• Orderstatus. Sök på antingen ditt eller FMCC:s ordernummer.
• ID-nummer-kontroll. Få fram vilken produkt det är och till vilken maskin den passar.

Vi på FMCC rekommenderar att säljare, tekniker och inköpare använder denna tjänst.
Fyll i nedan vilka personer som kan tänkas behöva FM Online.
Tre olika typer av access finns.
1. Komma åt priser och lagersaldon
2. Lägga order med er lev adress (inkl alternativ 1)
3. Lägga order med möjlighet att ändra lev adress (inkl alternativ 1)
Förnamn

Efternamn

Befattning

Ev. IP-nr/domän:__________________________

Lösenord

Access

E-mail
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6.4

Leverantören lämnar kredit endast
i den utsträckning man bedömer det
som lämpligt. När kredit lämnats
skall betalning ske mot faktura
med betalning Leverantören
tillhanda senast överenskommet
antal (normalt 14 dagar) dagar
från fakturadatum, oavsett om
sista betalningsdag är annat än
vardag. Vid kredit sker
fakturering från faktisk
leveransdag fritt Leverantörens
lager.

Detta avtal avser de produkter som
framgår av Leverantörens vid var
tid tillämpade prislista.
Prislista finns att tillgå hos
Leverantören

6.5

Vid försenad betalning skall
Återförsäljaren erlägga
dröjsmålsränta beräknad efter en
räntefot motsvarande 2 % per
månad.

4.

Bakgrund och syfte

6.6

4.1

Leverantören är
datahårdvarugrossist och säljer
dator relaterade produkter.

Varje enskild beställning som
överstiger 10.000 SEK exkl frakt
och moms, levereras fritt
beställaren (med normalt
företagspaket).

4.2

Återförsäljaren är återförsäljare
av datorer och tillbehör.

6.7

4.3

Syftet med detta avtal är att
Återförsäljaren på villkoren och
förutsättningarna enligt detta
avtal skall få möjlighet köpa
produkter från Leverantören, för
återförsäljning.

Varje betalning som erlägges från
Återförsäljaren har Leverantören
rätt att avräkna på förfallen
skuld och ränta efter eget val.

7.

Leveranstid och leveranssätt m m

7.1

Leveranstider som anges från
Leverantören är ungefärliga och
innebär att Leverantören skall
göra sitt bästa för att uppfylla
dem. Leveranser av volymprodukter
kan normalt ske från lager.

7.2

Leveransvillkor är fritt
Leverantörens lager. Normalt
ordnar Leverantören frakt med
Postens företagspaket (ej
påskyndat eller express) på
Återförsäljarens bekostnad och
risk; förutsatt att
Återförsäljaren meddelat
leveransadress för beställningen.

7.3

Leverantören är inte skyldig
tillhandahålla produkt som gått ur
Leverantörens sortiment eller
Leverantörens leverantörssortiment. Leverantören levererar
normalt inte i den mån
Återförsäljaren har utestående
förfallen skuld till Leverantören,
när avtalsbrott eller obestånd
föreligger eller kan befaras.

8.

Leverantörens garanti och ansvar

8.1

För fel i produkt innebärande att
produkten inte uppfyller avtalad
specifikation gäller följande
garanti.

8.2

Leverantören ansvarar endast för
fel som påtalas inom ett år från
leveransdagen. I den mån
Leverantören från sin leverantör
erhåller längre garantitid skall
han verka för att tillgodogöra
Återförsäljaren sådan garanti.
Återförsäljaren har inte rätt att
överlåta till annan sina
rättigheter mot Leverantören i anledning av garanti och ansvar.

1.

Dessa allmänna
återförsäljarvillkor skall äga
tillämpning i den mån de icke
ändras genom skriftlig
överenskommelse mellan parterna.

2.

Leverantör
Med Leverantör menas i detta avtal
FM CC DISTRIBUTION AB,
556592-5988.

3.

Produkter

5.

Beställning

5.1

Ingen beställning är bindande för
Leverantören, om inte Leverantören
skriftligen eller per telefax
bekräftat densamma. I den mån
leverans sker utan bekräftelse,
ersätter själva leveransen
bekräftelsen.

5.4

Varje beställning ses som enhet
som levereras och faktureras
separat, om ej annat
överenskommes.

5.6

För samtliga beställningar från
Återförsäljaren till Leverantören
gäller villkoren i detta avtal.

6.

Priser och betalningsvillkor

6.1

Mervärdesskatt och frakt
tillkommer i prislistan angivna
priser. Tull är inkluderad i
priserna. Inga expeditionsavgifter
utgår.

6.2

På objektivt motiverade skäl har
Leverantören rätt att ändra
prislistan, varvid ny prislista så
snart som möjligt skall
tillställas Återförsäljaren. Ny
prislista gäller från den dag den
utfärdats.

6.3
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Om Leverantören tillför nya
produkter till sortimentet enligt
detta avtal skall dessa infogas i
prislistan.
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8.3

8.4

8.5

Leverantörens ansvar i anledning
av fel innebär att Leverantören
normalt sett så snart produkten
reklamerats, med serienummer
angivet, sända en ersättningsprodukt. Om produkten finns i
lager sker detta normalt samma
dag. Vid fel i ersättningsdel till
av Leverantören sammansatt produkt
gäller dock följande. Montering av
ersättningsdelar sker normalt
samma dag som Leverantören
erhåller den defekta reklamerade
sammansatta produkten, förutsatt
att erforderlig felfri produkt
finns i lager hos Leverantören.
Leverans av ersättningsprodukter
innan den defekta produkten kommit
Leverantören tillhanda sker med
postens företagspaket (ej
påskyndat eller express).
Återförsäljaren erlägger
returfrakt och Leverantören
erlägger frakt för
ersättningsvara. Försändelse
skickas på verifierbart sätt,
lämpligen Postens företagspaket.
OBS! Beställaren skall begära och
från Leverantören erhålla
returnummer innan försändelsen
avsänds. Returnumret skall anges
utanpå paketet.

8.6

Den defekta produkten skall
Återförsäljaren utan dröjsmål
sända till Leverantören. Om den
defekta produkten inte är
Leverantören tillhanda inom 7
dagar från det datum ersättningsprodukt sänts från Leverantören,
eller om produkten visar sig inte
vara behäftad med påstått fel har
Leverantören rätt till full
betalning för ersättningsprodukten.

8.7

Leverantörens ansvar omfattar
inte:
fel förorsakade genom
Återförsäljarens användning av
produkterna med annan utrustning
eller andra tillbehör på ett sätt
som påverkar dess funktion,

-

-

fel förorsakade genom av
Återförsäljaren företagna
ändringar eller ingrepp i
produkterna som inte skett i
enlighet med Leverantörens
instruktioner,

-

fel förorsakade genom
Återförsäljarens användning av
produkterna på ett annat sätt än
som framgår av användardokumentation eller genom försummelse av
Återförsäljaren, dennes personal
eller tredje man eller genom andra
omständigheter utom Leverantörens
kontroll,

-

normalt driftsunderhåll såsom
justering, normal förslitning
eller att anskaffning av
förbrukningstillbehör erfordras.
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8.8

Leverantörens ansvar för fel eller
brist är begränsat till det ovan
sagda och Återförsäljaren kan inte
rikta andra anspråk mot
Leverantören i anledning av fel.

8.9

Leverantören ansvarar inte i något
fall för skada, och särskilt inte
för Återförsäljarens eller tredje
mans eventuella förlust av data.

9.

Övrigt

9.1

Leverantören tillhandahåller i
rimlig omfattning telefonsupport
för installation och handhavande.
Eventuell assistans till slutkund
debiteras normalt separat av
Leverantören.

9.2

Installation skall utföras av
Återförsäljaren om ej annat
avtalats.

10.

Uppsägning

10.1

Endera parten äger rätt att säga
upp detta avtal till upphörande
utan angivet skäl, med en månads
uppsägningstid. Ansvaret kvarstår
för skyldigheter som uppkommit
under avtalstiden.

11.

Skiljeklausul

11.1

Tvist angående giltighet, tolkning
eller tillämpning av detta avtal
skall, liksom andra tvister
härrörande ur rättsförhållanden
p g a detsamma, avgöras genom
skiljedom enligt reglerna för
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall
bestå av en skiljeman. Om
skiljeförfarande påkallas för
belopp överstigande 2 Mkr skall
skiljenämnden bestå av tre
skiljemän.

11.2

Om svarande part underlåter att
ställa av skiljenämnd begärd
säkerhet, skall skiljeförfarandet
om påkallande part så begär
avslutas och påkallande part har i
sådant fall rätt att i stället
väcka talan vid domstol.
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1.

Bakgrund och syfte

6.

Ändring av Villkoren

1.1

Dessa villkor för beställningar
genom FM OnLine, nedan
"Villkoren", skall gälla för alla
befintliga Återförsäljare och nya
Återförsäljare. Villkoren
kompletterar Återförsäljarvillkor, 1997-01-01 och eventuella
övriga villkor som avtalats mellan
parterna inom tillämpningsområdet.
Leverantören avser att på
Villkoren ge Återförsäljaren
möjlighet att med dator och via
internet kommunicera med
Leverantören, och Återförsäljaren
accepterar Villkoren.
Kommunikations-möjligheten kallas
"FM OnLine".

6.1

Leverantören har rätt att besluta
om omedelbar ändring av Villkoren
om Leverantörens förutsättningar
för tillhandahållandet av FM
OnLine ändras, t ex genom ny lagstiftning, teknisk utveckling
eller tekniska- eller säkerhetsproblem.

7.

Behörighet

7.1

För att få tillgång till FM OnLine
erfordras en hos Leverantören
registrerad användaridentitet. Den
bestäms av Leverantören och skall
verifieras på sätt som
Leverantören bestämmer från tid
till annan. Återförsäljaren
förbinder sig att följa
Leverantörens säkerhets- och
behörighetsanvisningar.

2.

Leverantör
Med Leverantören menas i detta
avtal FM CC DISTRIBUTION AB,
556592-5988.

8. Bindande beställning

3.

Omfattning

8.1

3.1

Villkoren avser för närvarande
följande tjänster:

Återförsäljaren är införstådd med
att beställning som lämnats till
Leverantören via FM OnLine där
Återförsäljaren identifierats och
verifierats av Leverantören, är
bindande för Återförsäljaren.

8.2

Leverantören kommer att i
anledning av varje av Leverantören
accepterad beställning utsända
orderbekräftelse. När sådan
orderbekräftelse sänts är
beställningen bindande för
Leverantören.

- tillgång till information om
Leverantörens produkter,
- uppgifter om priser leveranser
och och lagertillgång enligt
Återförsäljarvillkor, 1997-01-01,
- möjlighet att lägga bindande
beställningar enligt
Återförsäljarvillkor, 1997-01-01.
3.2

Tjänsterna kan variera från tid
till annan och finns endast
tillgängliga i den mån
Leverantören tillhandahåller dem.

3.3

Leverantören och Återförsäljaren
skall följa Villkoren och
eventuella instruktioner som
därutöver utfärdas av
Leverantören.

4.

Tillgång

4.1

FM OnLine nås via uppkoppling på
Internet. Återförsäljaren ansvarar
själv för att han har den för
ändamålet lämpliga utrustningen
som erfordras för att använda FM
OnLine, såsom persondator,
programvara, kommunikationsutrustning respektive
internetabonnemang.

4.2

Återförsäljaren har rätt att lägga
bindande beställningar enligt
Återförsäljarvillkor, 1997-01-01.

5.

Sekretess
Information som Återförsäljaren
erhåller från Leverantören får
bara användas för
Återförsäljarens egna ändamål, och
får ej spridas.
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OBSERVERA att det leveransbesked
som automatiskt sänds ut vid en
beställning på FM OnLine INTE
utgör sådan orderbekräftelse som
nyss sagts.
9.

Spärrande av tillgång till tjänst
Leverantören har rätt att när som
helst spärra användaridentiteten
(och därmed stänga tjänsten) om
Återförsäljaren enligt rimligt
antagande från Leverantören
åsidosätter eller kommer att
åsidosätta Villkoren eller
instruktioner eller på annat sätt
agerar så att Leverantören eller
annan kan tillfogas skada.
Detsamma gäller om Leverantören av
annat skäl har anledning antaga
att Leverantören eller annan kan
komma till skada genom FM OnLine.
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10.

Reklamation

10.1 Om Återförsäljaren anser att
Leverantören i enlighet med
Villkoren antingen underlåtit att
agera eller agerat felaktigt,
eller om beställning enligt
Återförsäljarens uppfattning
registrerats felaktigt,
(sammanfattande benämning: "fel")
skall Återförsäljaren skriftligen
meddela detta, samt vari felet
består, till Leverantören snarast
efter det att felet märkts eller
borde ha märkts. Leverantören och
Återförsäljaren skall därvid i
samråd snarast undersöka
förhållandena kring felet och
vidta åtgärder för att korrigera
detta om och i den utsträckning
som Leverantören finner möjligt,
och lämpligt. Kostnaderna härför
skall betalas av Återförsäljaren i
den mån Leverantören enligt
Villkoren inte befinns ansvara för
felet.
10.2 Om Återförsäljaren inte reklamerar
inom sju dagar från det att
tjänsten utförts upphör rätten att
åberopa felet mot Leverantören.
11. Begränsningar i Leverantörens
åtaganden
Avsikten med möjligheten för
Återförsäljaren att beställa genom
FM OnLine är en extra service åt
Återförsäljaren och Leverantören
tar därför inget ansvar annat än
för tydliga och klara fall av egen
vårdslöshet. T ex ansvarar
Leverantören inte i följande fall:
11.1 Leverantören är inte ansvarigt för
skada som beror av svenskt eller
utländskt lagbud, svensk eller
utländsk myndighetsåtgärd,
krigshändelse ,strejk, blockad,
bojkott, lockout eller annan
liknande omständighet utanför
Leverantörens rimliga kontroll.
Förbehållet i fråga om strejk
blockad, bojkott och lockout
gäller även om Leverantören självt
är föremål för eller vidtar sådan
åtgärd. Skada som uppkommit i
andra fall skall inte ersättas av
Leverantören om Leverantören varit
normalt aktsamt. Leverantören
ansvarar inte i något fall för
indirekt skada.
11.2 Leverantören ansvarar inte för
skada som åsamkats Återförsäljaren
genom att Återförsäljaren inte får
tillgång till tjänst enligt
Villkoren på grund av driftavbrott
eller andra störningar i
Leverantörens datorsystem eller i
av annan leverantör
tillhandahållen kommunikation
mellan Återförsäljaren och
Leverantören eller av annat
likartat skäl.
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11.3 Leverantören ansvarar inte heller
för skada som åsamkas
Återförsäljaren p g a att
kommunikation inom ramen för
Leverantören OnLine manipulerats
av utomstående. Leverantören
ansvarar ej heller för skada som
åsamkas Återförsäljaren p g a
felaktigheter i Leverantörens egen
data- och kommunikationsutrustning, programvara eller
internet-abonnemang.
11.4 Leverantören svarar inte för skada
som uppkommit genom obehörigt
eller felaktigt utnyttjande av
hemlig kod, säkerhetstjänster
eller program.
12.

Återförsäljarens ansvar vid
försummelse och brott

12.1 Återförsäljaren ansvarar gentemot
Leverantören för skada som
uppkommit genom försummelse eller
som orsakats genom brottsligt
förfarande eller genom obehörigt
utnyttjande av koder och
Leverantörens säkerhetsrutiner.
12.2 Återförsäljaren ansvarar för att
koder och den eventuella
utrustning som ingår i
Leverantörens säkerhetstjänster
förvaras på betryggande sätt så
att de ej kommer i obehöriga
händer. Återförsäljaren skall
omedelbart göra anmälan till
Leverantören vid förlust eller om
Återförsäljaren misstänker
missbruk. Vid misstanke om brott
skall Återförsäljaren göra anmälan
härom till polisen.

