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Avtal om konsignationslager för kommissionshandel 

 
Denna dag har avtal träffats mellan följande parter 
  
Köpare,  SmartaSaker i Stockholm AB 
Vår referens:  Ella Stemme 
Adress: Sankt Eriksplan 11   
 113 20  Stockholm 
 
Säljaren, nedan kallad leverantör 

Er referens:   

Företagsnamn:    

Adress:   

Org.nr:    

Bg/Plusgiro.nr:    

Telefon:  

E-post:  

 
SmartaSaker säljer leverantörens produkter som en del av sin verksamhet. I ett led att 
förenkla transporterna av produkterna och för att SmartaSaker skall ha snabb tillgång till 
dessa produkter så har SmartaSaker och säljaren träffat en överenskommelse att 
SmartaSaker i sin lagerlokal på Banérgatan 12 i Stockholm, för leverantörens räkning skall 
hålla ett lager med leverantörens produkter, detta sker i enlighet med vad som anges i detta 
avtal. 
 

1. Kostnaden för lagerhållningen skall inte belasta leverantören. Storleken på lagret 
bestäms dock av leverantören. 
 

2. Lagret är alltid leverantörens egendom.  
 

3. Leverantörens lager som hanteras av SmartaSaker skall förvaras i den i detta avtal 
omnämnda lokal. SmartaSaker skall avskilja lagret med leverantörens varor från 
SmartaSakers övriga lagerhållna varor. SmartaSaker skall tydligt ange att lagret 
tillhör leverantören. Lagerlokalen skall säkras och förses med en godkänd 
låsanordning. De varor som tillhör leverantören skall förvaras av SmartaSaker på ett 
sätt som gör att varorna inte utsätts för slitage eller annat som kan minska 
varulagrets värde.  
 

4. Redovisning av försäljning och aktuellt lagersaldo sker löpande månadsvis eller i 
samband med ny leverans.  SmartaSaker skall betala fakturan senast 30 dagar efter 
det att leverantören fakturerat den förbrukning som inrapporterats. 
 

5. Leverantören måste inneha F-skattsedel och vara momsregistrerad. 
 
6. Försäkringar som täcker skada på varulagret p.g.a. brand, vatten, skadegörelse o.s.v. 

skall tecknas av SmartaSaker.  
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7. Avtalet kan när som helst sägas upp av någon av parterna med en uppsägningstid på 
en månad. Sker detta får leverantören återta varulagret. Varor som kan komma att 
saknas eller varor som är förstörda och inkuranta faktureras SmartaSaker enligt de 
priser som gäller när avtalet upphör. 
 

 
8. Leveranser till SmartaSaker ska alltid ha bifogad följesedel. 

 
9. Varor för första leverans till SmartaSaker: 
 

Produkt Antal Rek.pris 
inkl. 
moms 

Att fakturera, 50%  
Kommisionsavg, 
exkl. moms 

Leverans  
datum 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
 
10. Säljaren står för frakten till SmartaSakers lager på Sankt Eriksplan 11 i Stockholm. 

Försändelsen ska levereras som företagspaket eller liknande direkt till den adressen. 
 
 
Underskrifter  
Ort och datum 
 
Underskrift, köpare Underskrift, säljare 
  
Namnförtydligande, köpare Namnförtydligande, säljare 
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