
 

 

 

Point Logistik Gota Media AB 

 
Allmänna villkor för paketdistribution 

Dessa villkor är antagna 2021-04-30 

1 BAKGRUND OCH ÖVERGRIPANDE 

1.1 Point distribuerar tidningar, tidskrifter, direktreklam, post och paket i Borås- 
Sjuhäradsområdet, Kronoberg, Kalmar, Blekinge, och Östra Skåne. Dessa 
allmänna villkor är tillämpliga vid Point Logistik Gota Media AB:s (”Point”) 
tillhandahållande av distributionstjänster avseende paketförpackat gods på 
uppdrag av den kund som beställt distributionstjänsterna från Point (”Kunden”). 

1.2 Point har rätt att ändra avtalsvillkoren närhelst med 3 månaders varsel.                 
Kunden har då rätt att säga upp avtalet i förtid med iakttagande av sex                 
månaders uppsägningstid om inte Kunden accepterar de nya villkoren.                      
Under uppsägningstiden ska de gamla villkoren gälla.  

2 DISTRIBUTION OCH ANSVAR 

2.1 Samordning och kommunikation avseende distributionstjänsterna ska hanteras på 
sådant sätt och genom sådana IT-lösningar m.m. som överenskommits mellan 
Point och Kunden. I avsaknad av sådan överenskommelse gäller att Kunden ska 
avlämna paket uppmärkta enligt Points anvisningar, på överenskommen plats, 
inom angiven tid och utifrån vad som i övrigt anvisas av Point. Kunden ska därvid 
elektroniskt överföra erfoderlig information om sina mottagare till Points 
distributionssystem. Kunden är ansvarig för att korrekt adressmaterial eller 
underlag för detta levereras i rätt tid och utformning. Kunden ansvarar för att dess 
IT-system fungerar tillsammmans med Points distributionssystem och rutiner. 
Kunden ska i övrigt lojalt verka för att Point ska kunna fullgöra sitt åtagande i 
distributionen. 

2.2 Gods ska vid överlämnande till Point vara handelsmässigt förpackat enligt de 
förutsättningar som anvisas av Point från tid till annan. Point äger (även efter det 
att gods avlämnats för vidarebefordran) rätt att avböja transport av gods i den mån 
Point rimligen anser att godset ej är förenligt med Points varumärke.  

2.3 Point ska utföra distributionstjänsterna på ett fackmannamässigt sätt och med hög 
och jämn kvalitet. Point ansvarar för av Point anlitade underentreprenörer såsom 
för sitt eget utförande av distributionstjänsterna. Parterna ska regelbundet följa 
upp och stämma av att samarbetet avseende distributionstjänsterna bedrivs på ett 
för båda parter effektivt och tillfredställande sätt.  

2.4 För distributionstjänsterna tillämpas Nordiskt Speditörsförbunds Allmänna 
Bestämmelser (NSAB) 2015, dock med undantag för 25 § A. som ej ska äga 
tillämpning mellan parterna. Vid motstridighet mellan NSAB 2015 och någon 
annan överenskommelse mellan parterna ska NSAB 2015 äga företräde såvida 
inte parterna uttryckligen specificerat vilken bestämmelse däri som ska vara 
föremål för ändring.   



3 ÄNDRINGAR I DISTRIBUTIONSTJÄNSTERNA 

3.1 Varje förändring i distributionstjänsterna förutsätter överenskommelse och skälig 
omställningstid för Point. Kunden ska, så snart det finns anledning anta att 
ändringar kan komma att behövas, vidtala Point för beredskap och förberedelser. 
Kunden är medveten om att distributionstjänsterna i uppdraget kan medföra 
prisförändringar och andra villkorsändringar. 

3.2 Överenskomna ändringar i distributionstjänsterna ska dokumenteras och verkställs 
inte förrän de skriftligen bekräftats av Point med datum för ikraftträdande. 

4 PRISER OCH BETALNING 

4.1 Betalning ska vara Point tillhanda inom 30 dagar efter fakturadatum för övriga 
tjänster. Vid sen betalning utgår dröjsmålsränta enligt räntelagen.  

4.2 Under löpande avtalsperiod får Point i relevant utsträckning justera avtalade priser 
utan föregående uppsägning i händelse av att någon av följande faktorer innebär 
kostnadsökningar: 

• Väsentliga drivmedelsprisförändringar, t ex till följd av kraftig ökning av oljepriset. 

• Väsentliga förändringar i omfattningen av distributionstjänsterna eller 
trafikförhållanden med påverkan på distributionstjänsterna.  

• Ändringar i lagar, förordningar eller regler som i övrigt påverkar Points 
verksamhet.  

4.3 Point har utöver ovan rätt att, med avisering minst en månad i förväg, prisjustera 
inför en kommande avtalsperiod. I den mån inga specifika avtalsperioder avtalats 
mellan parterna ska med avtalsperiod enligt ovan avses kalenderår.   

5 LEVERANSKVALITET, MÄTNING MM 

5.1 Point bedriver ett aktivt kvalitetsarbete som syftar till att proaktivt undvika leverans- 
och kvalitetsstörningar. Point och Kunden ska ömsesidigt informera varandra om 
faktiska eller potentiella störningar och vid begäran från endera part i god anda 
medverka till att en förbättringsplan upprättas.  

5.2 Point ska i sitt utförande följa tillämpliga lagar, förordningar och regler. Point ska 
ingå, vidmakthålla och efterleva för branschen tillämpliga kollektivavtal samt ska 
Point efterleva Gota Media-koncernens vid var tid gällande Code of Conduct. 

6 ANSVAR FÖR UTFÖRDA TJÄNSTER 

6.1 Points ansvar för fel, dröjsmål, skada på eller förlust av gods samt avtalsbrott i 
övrigt följer av NSAB 2015 och ska (i den mån ansvaret inte begränsas därav) 
aldrig överstiga det pris som Kunden betalat för distributionstjänsterna under den 
dag då den aktuella skadan inträffat, såvida inte Point varit grovt vårdslöst.  

6.2 Point ska inte i något fall ansvara för indirekt skada såsom exempelvis vinstbortfall 
eller förlust av anseende. 

7 KUNDENS ANSVAR 

7.1 Försening från Kunden föreligger om Point inte erhåller gods för vidarebefordran 
senast den angivna tiden för leverans från Kunden och/eller Point av annat skäl 
hänförligt till Kunden inte kan påbörja sin distributionstjänsterna enligt avtalet.  



7.2 Point har rätt till ersättning för kostnader som uppkommer då Kunden, eller tredje 
man som agerar för Kunden, exempelvis annan transportör, orsakar försening.  

8 SEKRETESS 

8.1 Parterna förbinder sig att inte för utomstående lämna ut information om, eller 
härrörande från, den andra partens verksamhet och som är att betrakta som 
affärs- eller yrkeshemlighet. Parterna förbinder sig att inte heller utnyttja sådan 
information i annan mån än vad som krävs för att fullgöra detta avtal.  

8.2 Part svarar för att dess anställda och konsulter respekterar den sekretess som 
åligger parten enligt detta avtal.  

8.3 Åtagandena i denna punkt gäller under avtalstiden samt under tre år därefter.  

9 PERSONUPPGIFTER 

9.1 Med förbehåll för vad som anges i punkt 9.2 nedan är vardera parten är 
självständigt personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som 
sker i parts respektive verksamhet till följd av detta Avtal. Part förbinder sig att 
behandla personuppgifter endast för ändamål som är nödvändigt för att utföra sina 
åtaganden enligt detta Avtal. Parterna förbinder sig att behandla personuppgifter i 
enlighet med tillämplig dataskyddslagstiftning.  

9.2 Om och i den mån sådana elektroniska kommunikationsmedel mellan Point 
och/eller dess förare å ena sidan och Kunden och/eller dess mottagare av gods å 
andra sidan, som tillhandahållits och anvisats av Kunden, befinnes strida mot 
tillämplig dataskyddskyddslagstiftning och detta medför skada och/eller kostnader 
för Point, ska Kunden ersätta och hålla Point skadeslös för samtliga sådana 
kostnader.  

10 FORCE MAJEURE M.M. 

Följande omständighet ska anses utgöra befrielsengrunder och ska inte medföra 
ansvar för Point, under förutsättning att de hindrar eller försvårar avtalets 
fullgörande för Point: arbetskonflikt och varje annan omstädighet som Point inte 
kan råda över, såsom väder, eldsvåda, krig, pandemi, mobilisering, rekvisition, 
beslag, varurestriktioner, uppror, upplopp, knapphet på transportmedel. 

11 TVIST 

 Tvist som uppstår i anledning av detta avtal ska avgöras i allmänd domstol med 
Kalmar tingsrätt som behörig domstol i första instans.  
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