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SAMARBETSAVTAL 
avseende nyckelbrickor 

 
 

mellan 
 

Hurray AB med org.nr [X] och adress [X] (”Hurray”) 
 

och 
 

[Föreningsnamn] med org.nr [org.nr] och adress [adress] (”Föreningen”) 
 

 
Hurray och Föreningen benämns fortsättningsvis även gemensamt ”Parterna” och var för sig 

”Part”. 
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DEFINITIONER 
Med Avtal/et avses denna huvudhandling och samtliga 
bilagor som hänförs till häri. 
Med Digital Plattform/Plattformen menas den digitala 
plattform som ägs och administreras av Hurray och som 
Föreningen har tillgång till genom ett användarnamn och 
lösenord på  www.klubbrickan.se.   
Med Distributionstid menas den tid under vilken Föreningen 
ska dela ut Nyckelknippor till Slutkunder. 
Med Nyckelbricka/or avses metallbricka som har sådan 
funktion som beskrivs nedan under avsnitt 1. 
Med Nyckelknippa/Knippa avses Slutkunds nyckelknippa i 
vilken en Nyckelbricka har fästs. 
Med Slutkund/er avses den/de konsumenter som tilldelas 
Nyckelbricka av Föreningen. 
Med Registrerad/e Slutkund/er avses sådana Slutkunder som 
har registrerat sin tilldelade Nyckelbricka på 
www.klubbrickan.se och således ingått avtal med Hurray samt 
gjort en första betalning till Hurray. 
 

1 BAKGRUND OCH SAMARBETET 

1.1 Hurray erbjuder tjänster i form av spårbara 
Nyckelbrickor som, om de kommer bort, kan 
återfinnas genom att upphittaren lägger 
Nyckelbrickan i en postlåda som Hurrays 
säkerhetspartner har tillgång till. Nämnda 
säkerhetspartner administrerar sedermera 
återlämnandet av Nyckelbrickan till Registrerad 
Slutkund. Nyckelbrickan innehåller instruktioner 
för upphittaren om hur Nyckelbrickan ska 
återlämnas.  

1.2 Samarbetet består av att Föreningen beställer 
under avsnitt 2 angivet antal Nyckelbrickor mot en 
förskottsbetalning. Hurray beställer sedermera 
Nyckelbrickorna från sin leverantör. 
Nyckelbrickorna förses med Föreningens logotyp 
och/eller annan av Föreningen önskad 
marknadsföring, om Föreningen så önskar. 
Nyckelbrickorna översänds därefter antingen 
direkt till Föreningen eller via Hurray. När 
Föreningen har erhållit Nyckelbrickorna så kan de 
börja dela ut dem till Slutkunder. Om Nyckelbricka 
som har beställts av Föreningen enligt detta Avtal 
blir registrerad av Slutkund, som sedan gör en 
första betalning (Slutkunder som därmed övergår 
till att bli Registrerade Slutkunder), så återbetalar 
Hurray den del av förskottsbetalningen som avser 
sådan Nyckelbricka. Om samtliga Nyckelbrickor 
blir registrerade på sådant sätt som framgår av 
föregående mening så återbetalas därmed hela 
förskottsbetalningen. Nyckelbrickor som inte har 
delats ut till Slutkunder inom Distributionstiden ska 
återlämnas till Hurray. Föreningen ska ansvara för 
kostnader hänförliga till återlämnandet, såsom 
exempelvis fraktkostnader, om inget annat 

överenskommits. Om inte samtliga ej utdelade 
Nyckelbrickor återlämnats till Hurray senast 20 
dagar efter det att Distributionstiden löpt ut så 
äger Hurray rätt till vite om 50 kronor per dag från 
ovan nämnda 20-dagarsfrist.  

1.3 Samarbetet innebär vidare att Föreningen erhåller 
provision för varje Registrerad Slutkund. 
Provisionen utbetalas årsvis genom att den sätts in 
på Föreningens saldo i den Digitala Plattformen. 
Föreningen kan, i den Digitala Plattformen, följa 
hur många Registrerade Slutkunder som finns och 
hur stor provisionen blir för varje år. Provisionen är 
35 % av avtalsvärdet för Registrerad Slutkund för 
det första året och sedan 20 % för det andra året 
och påföljande år. Provisionen är baserat på 
avtalsvärdet exklusive moms. 

1.4 Hurray ansvarar för att ge Föreningen tillgång till 
information om hur Slutkund ska göra för att 
registrera sin Nyckelbricka och annan relevant 
information. Föreningen ansvarar för att, på 
lämpligt sätt, vidarebefordra sådan information till 
Slutkund.  

2 ANTALET NYCKELBRICKOR OCH 
FÖRSKOTTSBETALNINGEN SAMT 
DISTRIBUTIONSTID 

2.1 Föreningen beställer [X] antal Nyckelbrickor mot 
en förskottsbetalning om [X] kronor ([X] kronor per 
Nyckelbricka). Distributionstiden är från [X] till [X]. 

3 MARKNADSFÖRINGSMATERIAL M.M. 

3.1 Om Föreningen önskar förse Nyckelbrickorna med 
marknadsföringsmaterial, såsom exempelvis 
logotyp, så ska Föreningen förse Hurray med 
sådant material på det sätt som Hurray senare 
föreskriver och inom den tid som Hurray meddelar 
Föreningen.  

3.2 Hurray ansvarar inte i något hänseende för fel i 
tryckningen av marknadsföringsmaterialet på 
Nyckelbrickorna om felet beror på Föreningen 
eller om marknadsföringsmaterialet i något annat 
hänseende inte mött Föreningens förväntningar 
avseende estetik eller liknande. 

4 LEVERANSVILLKOR 

4.1 Leverans av Nyckelbrickorna ska ske DAP 
([Föreningens adress]) Incoterms 2020 senast 
[Datum]. 

5 VARAS BESKAFFENHET 

5.1 Nyckelbricka är felaktig om den avviker från vad 
som anges i detta Avtal eller bilaga. Nyckelbricka 
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är inte felaktig om den i något annat avseende 
avviker från Föreningens förväntningar. 

6 REKLAMATION OCH PRESKRIPTION 

6.1 Föreningen får inte åberopa att en Nyckelbricka är 
felaktig om den inte lämnar Hurray meddelande 
om felet inom en vecka efter det att den har märkt 
felet eller borde ha märkt felet. Föreningen förlorar 
rätten att åberopa ett fel, om den inte reklamerar 
mot felet inom tre (3) månader från 
riskövergången. 

7 SKADESTÅND 

7.1 Part har rätt till ersättning för den skada som den 
lider genom motpartens avtalsbrott, om inte 
motparten visar att avtalsbrottet beror på ett 
hinder utanför dess kontroll som den inte skäligen 
kunde förväntas ha räknat med vid Avtalets 
ingående och vars följder den inte heller skäligen 
kunde ha undvikit eller övervunnit. 
Beror avtalsbrottet på någon som motparten har 
anlitat för att helt eller delvis fullgöra Avtalet, är 
motparten fri från skadeståndsskyldighet endast 
om också den som den har anlitat skulle vara fri 
enligt första stycket. Detsamma gäller om 
avtalsbrottet beror på en leverantör som 
motparten har anlitat eller någon annan i tidigare 
säljled. 
Enligt första och andra styckena ersätts inte sådan 
indirekt förlust som avses i 67 § andra stycket 
köplagen. 
Part har alltid rätt till ersättning, om avtalsbrottet 
beror på försummelse på motpartens sida. 

8 BEGRÄNSNING AV SKADESTÅND 

8.1 Skadestånd ska aldrig uppgå till mer än 50 % av 
förskottsbetalningen enligt 2.1 för Nyckelbricka 
som omfattas av avtalsbrottet. 

9 SEKRETESS  

9.1 Om det inte är nödvändigt att röja information för 
att kunna fullgöra sina skyldigheter enligt lag eller 
enligt detta avtal, får Part inte röja någon 
information om detta Avtal, om motparten eller 
eljest härrörande från motparten. 

9.2 Part får inte använda information om eller 
härrörande från detta Avtal, om motparten eller 
eljest härrörande från motparten för att konkurrera 
med motparten. 

9.3 Parts skyldigheter enligt denna bestämmelse gäller 
utan begränsning i tiden. 

9.4 Oberoende av vad som i övrigt har angivits i denna 
bestämmelse, får Part offentliggöra förekomsten 

av detta Avtal och om vilka dess parter är samt 
därutöver använda och röja information som den 
visar 

a) är allmänt känd eller allmänt tillgänglig 
för allmänheten oberoende av Partens 
åtgärder, 

b) var känd för parten innan motparten 
tillhandahöll den, eller 

c) har erhållits från någon som har haft rätt 
att röja informationen. 

10 BETALNINGSVILLKOR 

10.1 Förskottsbetalningen ska ske senast 10 dagar efter 
det att faktura utställts till Föreningen. Samma 
villkor ska gälla avseende Hurrays återbetalning av 
förskottet enligt detta Avtal. 

10.2 Utbetalning av provision och förskottsbetalning till 
Föreningen enligt detta Avtal ska ske inom 2 
månader från varje Distributionstids slut. 
Utbetalning sker genom att provisionen sätts in på 
Föreningens saldo i den Digitala Plattformen. 
Föreningen åtar sig att inom tre (3) månader från 
att provisionen och förskottsbetalningen satts in 
på Föreningens saldo, tömma saldot genom en 
överföring från saldot till eget konto eller 
motsvarande. Om Föreningen inte gör sådant 
uttag enligt ovan inom föreskriven tid så 
förbehåller sig Hurray rätten att på lämpligt sätt 
och mot en skälig administrativ kostnad som 
åläggs Föreningen att betala, göra uttaget åt 
Föreningen och översända beloppet till 
Föreningen. 

11 HÄVNINGSFÖRBEHÅLL 

11.1 Hurray förbehåller sig rätten att häva Avtalet med 
omedelbar verkan om Föreningen inte erlägger 
förskottsbetalning i enlighet med Avtalet, även om 
avtalsbrottet inte är av väsentlig betydelse.  

11.2 Vid hävning enligt ovan äger Hurray rätt till 
ersättning för direkt skada med anledning av 
hävningen. Vid hävning enligt detta avsnitt gäller 
inte skadeståndsbegränsningen enligt avsnitt 8 i 
detta Avtal. 

12 LAGVAL OCH TVIST 

12.1 Detta avtal ska tillämpas i enlighet med svensk rätt 
med undantag för lagen (1987:822) om 
internationella köp. Tvist med anledning av detta 
avtal ska avgöras av allmän domstol. 

UNDERSKRIFTER M.M. 

Detta avtal har upprättats i två likalydande exemplar, av vilka 
Parterna tagit var sitt. 
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För Hurray    För Föreningen  
 
 
____________________________________________         ____________________________________________        
Ort och datum    Ort och datum 
  
 
____________________________________________         ____________________________________________        
Underskrift    Underskrift 
 
 
____________________________________________         ____________________________________________        
Namnförtydligande   Namnförtydligande 


