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VILLKOR FÖR FRIMÄRKSÅTERFÖRSÄLJARE 

PostNord 

 
1. Allmänt 

Dessa villkor gäller för avtalsrelationen mellan PostNord Sverige AB (nedan ”PostNord”) och näringsidkaren 
(nedan ”Återförsäljaren”) som på postnord.se ansökt om att få bli frimärksåterförsäljare åt PostNord. 
Återförsäljaren bedriver en försäljningsverksamhet där frimärken och förfrankerade varor på ett naturligt sätt 
kompletterar befintligt sortiment eller utbud. Exempel på sådant sortiment kan vara vykort, pappershandel, 
förpackningar eller liknande. 

 
2. Upplåtelse 

Mot bakgrund härav samt de av Återförsäljaren lämnade uppgifterna i ansökan upplåter PostNord, på dessa 
villkor, till Återförsäljaren att marknadsföra och sälja frimärken och förfrankerade varor till sina kunder. 
Återförsäljaren ska bedriva försäljning i fysisk butik alternativt e-handel. 

 
3. Parternas rättsliga ställning 

Återförsäljaren är en självständig näringsidkare, som ska marknadsföra och sälja frimärken och förfrankerade 

varor i eget namn, för egen räkning och på egen risk. Återförsäljaren äger inte i något avseende företräda 
eller rättsligt binda PostNord. 

 
4. Återförsäljarens inköp 

Återförsäljaren ska beställa frimärken och förfrankerade varor] på en av PostNord tillhandahållen 
beställningssida på postnord.se. På beställningssidan framgår aktuellt sortiment och priser. PostNords vid var tid 
gällande Köp- och Leveransvillkor för frimärksåterförsäljare äger tillämpning på gjorda beställningar. Dessa finns 
tillgängliga på beställningssidan. Återförsäljaren åtar sig att under varumärket PostNord endast sälja frimärken 
och förfrankerade varor som antingen köpts direkt av PostNord eller av PostNord godkänt försäljningsställe. 
Frimärken och förfrankerade varor ska säljas i originalförpackning alternativt som del av originalförpackning 
(enstaka frimärken) och med ursprunglig klistring eller gummering. 
Brukande och spridning av förfalskade frimärken utgör ett väsentligt avtalsbrott och kan även vara brottsligt 
enligt brottsbalkens 14 kapitel. 

 
5. PostNords priser 

Återförsäljaren köper frimärken och förfrankerade varor till de priser som vid var tid framgår av beställningssidan. 

 
6. Återförsäljarens priser 

Återförsäljaren ska tillämpa de fasta priser som PostNord från tid till annan meddelar. Aktuella priser framgår 
av www.postnord.se 

 
7. Marknadsföring och Varumärken 

PostNord tillhandahåller en dekal, vilken Återförsäljaren åtar sig att under avtalstiden hålla väl synlig för sina 
kunder. Om avtalet upphör ska dekalen omedelbart avlägsnas. 
Återförsäljaren ska, i enlighet med PostNords instruktioner, använda PostNords varumärken och 
produktbenämningar vid marknadsföringen av frimärkena. Skyldigheten och rätten till användning av dessa är 
begränsade till avtalstiden för detta avtal. Återförsäljaren ska inte använda annat varumärke eller 
produktbenämning tillsammans med PostNords varumärken och produktbenämningar. Återförsäljaren har inte 
rätt att använda eller inregistrera varumärke, produktbenämning eller firma som kan förväxlas med PostNords 
varumärke, produktbenämning eller firma. Återförsäljaren förvärvar genom detta Avtal därutöver ingen rätt till 
PostNords varumärken. 
Om Återförsäljaren på något sätt vill exponera bilder på frimärken och förfrankerade varor i sina säljkanaler, dvs 
såväl fysisk butik samt digital e-butik gäller att endast bilder som erhållits av PostNord får användas och endast 
under av PostNord angiven tidsperiod. Bilder får inte beskäras eller förändras på annat sätt. De får heller inte 
användas för marknadsföring av annat än frimärken och förfrankerade varor. Frimärken, frimärksbilder och 
övriga konstnärliga och litterära verk omfattas av upphovsrättsliga regler. 
Återförsäljaren förbinder sig att känna till och att följa dessa regler. Om bilder på frimärken används i strid med 
dessa villkor ska Återförsäljaren ersätta PostNord för all skada som PostNord härigenom åsamkas. 
PostNord kan genom s k Mystery Shopper försäkra sig om efterlevnad av sådant som exponering, prissättning, 
produktäkthet med mera. 

 
8. Sekretess 

Parterna förbinder sig att under avtalstiden iaktta sekretess avseende all information som följer av detta Avtal 
eller samarbetet i enlighet med detta Avtal. Med konfidentiell information avses i detta Avtal varje upplysning, 
teknisk, kommersiell och av annan art, som berör motparten, oavsett om upplysningen dokumenterats eller 
inte, med undantag för upplysning som är eller, den tid denna bestämmelse är tillämplig, blir allmänt känd, 
allmänt tillgänglig eller kommer till allmän kännedom på annat sätt än genom brott mot innehållet i detta Avtal. 
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Återförsäljaren är vidare medveten om det för postverksamhet finns skyldigheter om sekretess enligt postlagen 
och förbinder sig att i aktuellt fall efterfölja dessa bestämmelser. 

 
9. Konkurrerande produkter 

Återförsäljaren är oförhindrad att försälja produkter som kan konkurrerar med frimärken och förfrankerade varor. 
Bestämmelser om tillåten försäljning under varumärket PostNord samt information om falska frimärken finns 
under punkt 4 ovan. 

 
10. Leverantörskod 

Återförsäljaren åtar sig att följa PostNords vid var tid gällande leverantörskod, vilken finns tillgänglig på 
PostNord.com. 

 
11. Överlåtelse av avtalet 

Part får inte helt eller delvis överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter enligt detta Avtal 
utan den andra partens skriftliga godkännande. PostNord har dock rätt att överlåta sina rättigheter och 
skyldigheter enligt avtalet till annat bolag som ingår i samma koncern som PostNord. 

 
12. Ansvar 

Vid avtalsbrott, äger den skadelidande parten rätt att erhålla skadestånd från den skadevållande parten 
motsvarande uppkommen skada. Parts skadeståndsansvar omfattar dock inte utebliven vinst eller annan 
indirekt skada, såvida inte annat särskilt anges eller grov vårdslöshet eller uppsåt föreligger. 

 
13. Ändring av villkoren 

PostNord har rätt att ändra dessa villkor på följande sätt. PostNord skickar ett meddelande till Återförsäljaren 
minst 30 dagar innan ändringen ska börja gälla. Vill Återförsäljaren inte acceptera ändringen har Återförsäljaren 
rätt att frånträda avtalet den dagen ändringen ska börja gälla. Återförsäljaren ska i så fall meddela PostNord 
detta senast vardagen före ändringsdagen. 

 
14. Avtalstid 

Avtal träder i kraft när PostNord godkänt Återförsäljarens ansökan om att bli frimärksåterförsäljare. Avtal gäller 
därefter tills vidare med en (1) månads ömsesidig uppsägningstid. 

 
15. Förtida upphörande 

Vardera parten äger säga upp avtalet till omedelbart upphörande 
(i) om den andra parten i väsentligt avseende åsidosätter sina skyldigheter enligt avtalet; eller 
(ii) om den andra parten ställer in betalningarna eller annars kan antas ha kommit på obestånd. 

 
16. Följder av avtalets upphörande 

Vid avtalets upphörande ska Återförsäljaren omgående ta ner den dekal som erhållits från PostNord. 
Parternas åtaganden om sekretess gäller även efter detta avtals upphörande i enlighet med bestämmelserna i 
punkt 8 ovan. 

 
17. Tillämplig lag och tvist 

På detta avtal ska svensk lag tillämpas och tvister ska avgöras av allmän domstol. 
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