
Kommissionsavtal  

 

 

 

Kommissionsavtal 

Datum 
Härmed har CaroKomp AB och Företag A kommit överens om att produkten…….. som är skapad av 
…..namn på upphovskvinna/man och ägs av Företaget A….. kommer att erbjudas kund genom 
exponering på CaroKomp AB:s hemsida Jämställdhetsbutiken och säljas till intressenter genom 
kommissionsförsäljning.  
 
CaroKomp AB ansvarar för att brådskande hålla Företag A informerad om sålda varor för att företag 
A ska kunna distribuera produkten ……. till kunden. Även bistå med saldo på sålda varor.  
  
Förtjänsten av sålda produkter ska delas på följande vis mellan parterna; 
 
Företaget AB får 75% av förtjänsten 
 
Och  
 
CaroKomp AB får 25% av förtjänsten  
 
Om inte annat överenskommit parterna.  
 
CaroKomp AB skickar till Företaget A sammanställning av sålda produkter 1ggr/månad med 
tillhörande förtjänst per produkt med 75% av förtjänsten eller annan förtjänst som parterna kommit 
överens om. Även Företaget A har underlag i sin ägo då denne ansvarar för att varje beställd produkt 
skickas ut till slutkund.  
 
Därefter fakturerar Företaget A CaroKomp AB 75% av förtjänsten och som CaroKomp AB betalar 
Företaget A inom 20 dagar.  
Skulle CaroKomp AB dröja med betalning kommer en förseningsavgift att läggas på utifrån praxis och 
beroende på beloppets storlek. Parterna får komma överens om storleken på förseningsavgiften vid 
upprättande av avtal.  
 
Enligt överenskommelse är förseningsavgiften på ….. SEK. 
 
Uppsägning av avtal mellan parterna 
Avtal kan sägas upp när båda eller en av parterna så önskar. Funkar inte överenskommelsen som 
framkommit häröver på ett tillfredställande sätt kan avtalet sägas upp omedelbart av den part som 
så önskar med en reservation. Leverans av produkter ska genomföras för eventuell beställningslista 
innan avtalet bryts.  
 
Finns det andra skäl till uppsägning såsom Företaget A vill byta kommisionär eller sälja produkt själv 
gäller 1 månads uppsägningstid. Samma gäller för CaroKomp AB om inga motstridigheter tillkommit.  
 
Upprättande av avtal 
Avtalet upprättas i 4 exemplar och underskrivet av båda parter.  
 
Ett till CaroKomp AB 
Ett till Företaget A 
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Ett som finns hos CaroKomp AB:s revisor eller annan utomstående part. 
Ett som finns hos Företaget A:s revisor eller annan utomstående part.  
 
 
Härmed ingår parterna CaroKomp AB och Företaget A kommissionsavtal i fyra exempel varav 2 till 

vardera part; 

 

 

 

Kommissionär 

CaroKomp AB 

 

 

 

Carola Ågren  

VD och ansvarig för avtalet  

 

Namnförtydligande, Ort och datum 

 

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Kund 

Företaget A 

 

 

 

Namn på  

VD och ansvarig för avtalet  

 

Namnförtydligande, Ort och datum 

 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 


