1.

PARTER

SCOUTKÅREN

FÖRETAGET

Namn
Org. nr.
Adress

2.

Avtalets
omfattning

Detta ”Avtal” omfattar detta avtalsdokument inklusive
följande bilagor:
☒

3.

Innehåll

Bilaga 1 – Allmänna villkor



Digitalt figurmärke för att visa ert stöd i e-post
och på egen hemsida.



Diplom för utskrift.



Synlighet på kårens hemsida tillsammans med
andra Kårkompisar.



Årsprenumeration Tidningen Scout.

4.

Avgift

10 000 SEK

5.

Avtalstid

Avtalet träder i kraft vid undertecknandet av avtalet
och gäller fram till och med 202X-12-31

6.

Kontakt-personer

SCOUTKÅREN

FÖRETAGET

Namn:
Mobil:
Email:

Detta avtal har upprättats i tre exemplar av vilka parterna har erhållit varsitt.
Underskrift
SCOUTKÅREN

FÖRETAGET

NAMN:

NAMN:

TITEL:

TITEL:

DATUM:

DATUM:

ALLMÄNNA VILLKOR (SCOUTERNAS KÅRKOMPIS)
1.

BILAGA 1

BAKGRUND
Kårkompis är ett sponsringskoncept med syftet att ge företag möjlighet att stötta sin lokala scoutkår, så att det fantastiska
engagemang som finns i Scouterna ska kunna fortsätta och utvecklas. FÖRETAGET erbjuds att investera i att barn och unga ska
få en meningsfull fritid.

1.1

SCOUTKÅREN har från Scouternas riksorganisation rätt att disponera Scouternas varumärke enligt Scouterna grafiska profil
http://www.scoutservice.se/files/2012/11/Scouterna-Grafisk-profil-1.1-180504.pdf sidan 16-20

2.

KONTAKTPERSONER
FÖRETAGET ska för nyttjande av sina rättigheter enligt försättsbladet kontakta SCOUTKÅRENs kontaktperson.

3.

EKONOMI
För förmånerna enligt detta AVTAL utgår ersättning enligt vad som anges i Avtalets försättsblad vilken FÖRETAGET ska betala
till SCOUTKÅREN enligt faktura: Till ersättningen tillkommer mervärdesskatt.
I den mån FÖRETAGETs förmåner enligt AVTALET anses reklamskattepliktiga tillkommer även reklamskatt på
reklamskattepliktig del av ersättningen. FÖRETAGET ska i sådant fall betala mervärdesskatt och reklamskatt eller motsvarande
för den del av ersättningen som avser Avtalets reklamskattebelagda rättigheter samt redovisa och betala den skatt som
SCOUTKÅREN vidarefakturerat till FÖRETAGET.

4.

AVTALSTID
Detta avtal gäller fr.o.m. det datum som anges på avtalets förssättssida och upphör att gälla efter utgången av där angiven period.

5.

FÖRTIDA UPPHÖRANDE

5.1

Vardera part har rätt att säga upp detta avtal till omedelbart upphörande om den andra parten:

5.2

6.

a)

begår ett väsentligt avtalsbrott och inte avhjälper sådant avtalsbrott inom trettio (30) dagar från det att avtalsbrottet
skriftligen påtalats (i den mån avtalsbrottet kan avhjälpas), eller

b)

om den andra parten blir föremål för eller ansöker om företagsrekonstruktion, träder i likvidation, försätts i eller ansöker
om försättande i konkurs, upptar ackordsförhandlingar eller annars kan anses ha kommit på obestånd.

SCOUTKÅREN har därutöver rätt:
c)

att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om FÖRETAGET dröjer med betalning mer än trettio (30) dagar sedan
SCOUTKÅRENA sänt FÖRETAGET skriftlig betalningspåminnelse avseende förfallen och ej tvistig fordran, samt

d)

att säga upp avtalet till omedelbart upphörande om FÖRETAGET i någon del brustit i sitt åtagande enligt punkt Fel!
Hittar inte referenskälla..

ANSVAR
Part som genom fel eller försummelse bryter mot avtalet ska kompensera den andra parten för den direkta skada som drabbar
den andra parten till följd av avtalsbrottet och som orsakats av vårdslöshet. FÖRETAGET äger dock inte rätt till nedsättning av
avtalad ersättning. Indirekt skada eller annan ekonomisk följdskada, t.ex. ersättning förlorad vinst, minskad produktion eller
omsättning och hinder att uppfylla förpliktelse mot tredje part ersätts inte. övrigt

6.1

Ansvarsbefriande omständigheter: Om parts fullgörande av avtalet väsentligt försvåras eller hindras på grund av yttre
omständighet som parten rimligen inte kunnat förutse vid Avtalets ingående och som parten ej råder över (s.k. force majeure),
ska detta utgöra befrielsegrund som medför framflyttning av tidpunkten för prestation eller, såvitt avser evenemang, att sådant
helt utgår, dock under förutsättning att förhindrad part underrättar den andre parten därom. Till sådana händelser räknas t.ex.
krig, upplopp, uppror eller liknande händelse, strejk, arbetskonflikt, blockad, sabotage, skadegörelse, eldsvåda, explosion,
översvämning, extrema väderförhållanden, blixtnedslag, naturkatastrof, myndighetsåtgärd, bortfall av avtal med underleverantör,
nytillkommen eller ändrad lagstiftning eller annan liknande händelse. Om befrielsegrund kvarstår i mer än sextio (60) dagar har
endera part rätt att skriftligen säga upp Avtalet.

6.2

Ändringar och tillägg: Ändringar i och tillägg till avtalet ska för att vara gällande upprättas skriftligen och undertecknas av
respektive parts behöriga företrädare.

6.3

Fullständig reglering: Innehållet i detta avtal och dess bilagor reglerar uttömmande parternas rättigheter och skyldigheter i
anledning härav och ersätter samtliga föregående överenskommelser, såväl uttryckliga som underförstådda. Parts rättigheter och
skyldigheter enligt köplagen är inte tillämpliga på avtalet.

6.4

Överlåtelse: FÖRETAGET äger inte rätt att pantsätta, överlåta eller upplåta rättigheter respektive skyldigheter enligt detta avtal
till tredje part. SCOUTKÅREN har dock rätt att utan FÖRETAGETs samtycke överlåta rättigheter och skyldigheter enligt detta
Avtal.

6.5

Tvist: Tvist som uppstår i anledning av avtalet ska i första hand lösas genom förhandling mellan parterna. Vid strandade
förhandlingar ska tvist avgöras enligt svensk lag av svensk domstol, med Stockholms tingsrätt som första instans.
1.
Sign:_____ ______ ______ ______

