AVTALSNUMMER:

AVTAL
OM ANSLUTNING TILL RETURPACKS RETURSYSTEM
(BOLAG MED KOMPRIMERANDE RETURAUTOMAT)

Nedanstående bolag (”Bolaget”) ingår härmed avtal med Returpack-Burk Svenska AB, org.nr 5562189117, och Returpack-Pet Svenska AB, org.nr 556478-4204 (nedan gemensamt kallade ”Returpack”)
om anslutning till Returpacks retursystem (”Avtalet”). Genom Avtalet åtar sig Bolaget att mot
erhållande av pant och hanteringsersättning hantera och överlämna återtagna förpackningar till
Returpack i enlighet med detta Avtal. Avtalet träder i kraft när det har undertecknats av Bolaget och
godkänts av Returpack och ska tillämpas från och med den dag som Returpack anger. Avtalet gäller
därefter tillsvidare med en ömsesidig uppsägningstid om två månader. Uppsägning ska ske skriftligen.
Detta Avtal ersätter alla tidigare avtal eller överenskommelser mellan Bolaget och Returpack
avseende det som Avtalet berör. Avtalet är villkorat av att Bolaget är registrerat för F-skatt och moms.
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__________________________________
Bolagets organisationsnummer

__________________________________
Gatuadress, Box

__________________________________
Postnummer, Ort

Datum:
FÖR BOLAGET

__________________________________

__________________________________
Namnförtydligande
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AVTAL OM ANSLUTNING TILL RETURPACKS RETURSYSTEM

1.

BAKGRUND

1.1

Returpack tillhandahåller och administrerar ett retursystem (”Retursystemet”) för
återtagning och återvinning av dryckesförpackningar av plast och metall. Retursystemet är
godkänt av Statens jordbruksverk enligt förordning (2005:220) om retursystem för
plastflaskor och metallburkar. Retursystemet kan under avtalstiden komma att förändras
bl.a. på grund av den tekniska utvecklingen eller på grund av lag eller myndighetsföreskrift.

1.2

Returpack erbjuder den som innehar en returautomat som återtar förbrukade
dryckesförpackningar från konsumenter att ansluta sig till Retursystemet och därigenom
erhålla Pant och Hanteringsersättning för de Förpackningar som Bolaget hanterar och
överlämnar till Returpack.

1.3

Nivån på pant och modell för beräkning av nivån på hanteringsersättning fastställs av
Returpacks styrelse, med representation av Returpacks ägare. Hanteringsersättningen
syftar till att ge ersättning för de genomsnittliga kostnader som uppstår i butiksledet i
samband med pantmottagning och hantering i enlighet med överenskommelse mellan
Returpacks ägare.

1.4

Bolaget är innehavare av en eller flera Butiker där Bolaget har låtit installera en eller flera
Returautomater och har ingått avtal om anslutning till Returpacks Retursystem (”Avtalet”).
För Avtalet gäller dessa allmänna villkor.

2.

DEFINITIONER
I detta Avtal ska nedanstående uttryck ha följande betydelse.
”Andra Förpackningar” avser sådana andra förpackningar än Burkar och Flaskor som
Returpacks styrelse bestämmer ska kunna återlämnas i Returautomater. Information om
Andra Förpackningar som ska kunna återlämnas i Returautomater finns på Returpacks
hemsida;
”Avtalet” avser detta avtal om anslutning till Retursystemet (inklusive avtalssidan med
Bolagets underskrift);
”Bolaget” avser den juridiska person med vilken Returpack har ingått detta Avtal;
”Burk” avser metallburk som ingår i Retursystemet;
”Butik” avser butik eller lokal där Bolaget har låtit installera en eller flera Returautomater;
”Flaska” avser flaska i plast eller metall som ingår i Retursystemet;
”Förpackningar” avser Burk, Flaska och Andra Förpackningar;
”Hanteringsersättning” avser den hanteringsersättning som Bolaget erhåller av
Returpack för de Förpackningar som Bolaget hanterar och överlämnar till Returpack.
Nuvarande Hanteringsersättning finns på Returpacks hemsida;
”Kravspecifikation” avser de tekniska krav Returpack ställer på Returautomater för att
dessa ska kunna ingå i Retursystemet. Den tekniska specifikationen finns på Returpacks
hemsida;
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”Lastbärare” avser av Returpack godkända insamlingskärl, säckar och kartonger för
insamling av Förpackningar;
”Pant” avser det pantbelopp som gäller för Burkar och Flaskor. Nuvarande Pant finns på
Returpacks hemsida. På panten tillkommer mervärdesskatt;
”Part(er)” avser Bolaget och/eller Returpack;
”Returautomat” avser en komprimerande returautomat som Bolaget låtit ansluta till
Retursystemet;
”Returpack” avser Returpack-Burk Svenska AB (org.nr 556218-9117) och Returpack-Pet
Svenska AB (org.nr 556478-4204);
”Returpacks hemsida” avser websida där relevant information om butiksavtalen är
samlad och nås via länk http://www.returpack.se/butiksavtal;
”Retursystemet” avser Returpacks retursystem för återtagning och återvinning av Burkar
och Flaskor.
3.

BESKRIVNING AV RETURSYSTEMET

3.1

Retursystemet innebär att tillverkare, grossister och importörer av konsumtionsfärdig dryck
ansluter Burkar och Flaskor till Retursystemet samt betalar en till Burken eller Flaskan
knuten ersättning (nedan kallad ”Pant”) samt eventuella avgifter till Returpack. Panten
följer därefter Burken och Flaskan på så sätt att Bolaget betalar Pant till tillverkaren,
grossisten eller importören och konsumenten betalar Pant till Bolaget. När konsumenten
återlämnar den förbrukade Burken eller Flaskan till Bolaget återbetalar Bolaget Pant till
konsumenten. Kontroll sker bl.a. genom att Returautomaten scannar Burkens eller
Flaskans EAN-kod för att säkerställa att den ingår i Retursystemet.

3.2

Returautomaten räknar antalet återtagna Burkar och Flaskor och komprimerar dem,
varefter Burkarna och Flaskorna samlas och hålls tillgängliga i av Returpack anvisad
Lastbärare av Bolaget för avhämtning. Returpack ersätter Bolaget för Pant och utbetalar
en Hanteringsersättning för de återlämnade Burkarna och Flaskorna i enlighet med detta
Avtal. Äganderätten till Burkarna och Flaskorna övergår till Returpack när Förpackningarna
överlämnats till hämtande part.

4.

RETURAUTOMATENS FUNKTION M.M.

4.1

Bolaget ansvarar för att Returautomaten vid installation uppfyller de tekniska krav i enlighet
med Kravspecifikation för returautomater som Returpack uppställer för anslutning till
Retursystemet samt att Returautomaten är inställd på det sätt som Returpack anvisar.
Bolaget åtar sig att endast anlita leverantör eller återförsäljare av returautomater som har
avtal med Returpack och installera maskiner som är certifierade av Returpack för
anslutning av Returautomaten till Retursystemet. Gällande teknisk kravspecifikation,
certifierade maskiner samt leverantörer och tillverkare med avtal finns på Returpacks
hemsida. Bolaget ansvarar för att Returautomaten är i fullt funktionsdugligt skick. Vid fel
eller brist i Returautomaten eller i dess utrustning ska Bolaget snarast vidta rimliga
åtgärder för att säkerställa att felet eller bristen undanröjs.

4.2

Bolaget ska placera Returautomaten lättillgängligt och med väl synlig hänvisning för
konsumenterna samt hålla Returautomaten och området omkring Returautomaten i ett rent
och välvårdat skick. Returautomaten ska vara tillgänglig för konsumenterna i
överensstämmelse med butikens öppettider.
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5.

INSAMLING OCH LAGRING AV ÅTERTAGNA FÖRPACKNINGAR

5.1

Bolaget ska ta emot samtliga Förpackningar som en konsument vill återlämna i
Returautomaten och återbetala Panten. Om önskemål om kontantutbetalning finns från
konsumenten, ska sådan utbetalning till konsumenten ske antingen via kontantutbetalning
eller via kontoinsättning, kortinsättning eller annan digital betalningslösning som Bolaget
tillämpar och som konsument kan ta emot. Konsumentens pantkvitto ska ha en giltighetstid
på minimum 6 månader.

5.2

Bolaget ansvarar för att de Förpackningar som återlämnas i Returautomaten insamlas,
lagras och hanteras i de Lastbärare som Returpack överenskommer för respektive Butik,
och som uppfyller de krav Returpack ställer på Lastbärare. Bolaget ska byta Lastbärare
när Lastbäraren i Returautomaten är full samt förvara återtagna Förpackningar på ett
betryggande och hygieniskt sätt. Bolaget ska tillse att var Butik har tillräckligt med
lagringsutrymme för det antal Förpackningar som Bolaget hanterar i den Butiken vid
normalt flöde. Om Butikens Lastbärare utgörs av kärl ska Returpack ge adekvat rådgivning
till Bolaget om vilket antal Lastbärare som Butiken behöver och hur dessa ska hanteras.
Bolaget ska köpa kärlen av Returpack till självkostnadspris. Om Butikens Lastbärare
utgörs av säckar eller kartonger ska Bolaget, innan Bolaget överlämnar fulla Lastbärare till
hämtande part, märka säckarna och kartongerna enligt Returpacks anvisningar. Säckarna
och kartongerna ska uppfylla Returpacks kravspecifikation. Anvisningar för hantering av
lastbärare, märkning samt kravspecifikation framgår på Returpacks hemsida.

5.3

Bolaget ansvarar för att Lastbärarna endast innehåller Förpackningar som har gått igenom
Returautomat och inget annat, samt att Förpackningarna förvaras i två separata
Lastbärare, en för Förpackningar av metall och en för Förpackningar av plast eller enligt
den metod Returpack föreskriver.

5.4

Vid fel på maskin eller vid exceptionellt stora volymer, exempelvis i samband med en
festival eller lokalt arrangemang, kan bolaget tillfälligt neka att ta emot förpackningar tills
extrahämtning eller reparation är genomförd. Bolaget ska omgående informera Returpack
om det föreligger behov av extrahämtning för att därmed avhjälpa bristen.

6.

HÄMTNING AV ÅTERTAGNA FÖRPACKNINGAR

6.1

Returpack och Bolaget överenskommer om hämtningssätt i respektive Butik. Återtagning
av förpackningar kan ske på tre olika sätt, tömning av kärl eller säckar i så kallad
komprimatorbil, hämtning av kartonger eller säckar av butikens grossist eller
dryckesleverantör samt hämtning av komprimerande container.

6.2

Hämtning av återtagna förpackningar sker på tid och plats som har överenskommits mellan
Bolaget och hämtande part. Vid hämtning med komprimatorbil planerar Returpack in
hämtningarna i en ruttplanering baserat på hämtningsställen, estimerade volymer, körtider
för att uppnå ett optimalt hämtningsschema med avseende på service, miljö och kostnader.
I samband med ruttplaneringen ska Returpack i den mån det är möjligt tillgodose enskilda
bolags (butikers) önskemål.

6.3

Bolaget ansvarar för att Förpackningarna hålls tillgängliga för avhämtning vid
hämtningstillfället. Sker hämtning med komprimatorbil fastställer Returpack, i samråd med
Bolaget, antalet hämtningstillfällen beroende på den mängd Förpackningar Bolaget
hanterar i respektive Butik. Returpack svarar för att hämtning sker i erforderlig omfattning.

6.4

Vid varje hämtningstillfälle i respektive Butik ska Bolaget överlämna samtliga
Förpackningar som Returautomaten har återtagit sedan det förra hämtningstillfället, med
undantag för Förpackningar som finns i de Lastbärare som för tillfället används i
Returautomaten och som ännu inte är fulla. Sker hämtning med komprimatorbil ska
Returpack tillse att Bolaget via Returpacks kundwebb får en bekräftelse på antal tömda
Lastbärare.
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6.5

Vid eventuella förändringar i hämtningsschema för komprimatorbil eller för hämtning av
komprimerande container ska Returpack överenskomma om detta med Bolaget i god tid
och senast 1 vecka före planerad hämtning.

6.6

Om Returpack brister i sitt åtagande att med komprimatorbil eller via komprimerande
container hämta förpackningarna på överenskommen tid och plats ska Returpack
omgående ombesörja extrahämtning i samråd och överenskommelse med Bolaget och
kompensera Bolaget för rimliga och verifierbara merkostnader som uppkommit.

7.

UTBETALNING AV PANT OCH HANTERINGSERSÄTTNING

7.1

Med varje Burk och Flaska följer en Pant. När bolaget återlämnar Burken eller Flaskan till
Returpack har Bolaget rätt till återbetalning av den Pant som följer Burken eller Flaskan.
På Panten tillkommer mervärdesskatt. Gällande Pantbelopp finns på Returpacks hemsida.

7.2

Hanteringsersättning är den ersättning Returpack utbetalar till Bolaget för att Bolaget
insamlar, lagrar, överlämnar och i övrigt hanterar återlämnade Förpackningar enligt detta
Avtal. Modell för beräkning av nivån på Hanteringsersättning fastställs av Returpacks
styrelse, med representation av Returpacks ägare. Hanteringsersättningen syftar till att ge
en ersättning för de genomsnittliga kostnader som uppstår i butiksledet i samband med
pantmottagning och hantering i enlighet med överenskommelse med Returpacks ägare. I
överensstämmelse med den fastställda beräkningsmodellen sker inför varje nytt kalenderår
en revidering av Hanteringsersättningen baserat på kostnadsprognos och uppskattat antal
förpackningar för kommande år. Gällande Hanteringsersättning finns på Returpacks
hemsida.

7.3

Returpack låter avläsa information från Returautomaten minst en gång per vecka. Om
Returpack inte lyckas få information från Returautomaten vid det första avläsningsförsöket
görs ytterligare två avläsningsförsök. Om Returpack inte får information från
Returautomaten vid något av dessa tre försök, meddelar Returpack Bolaget detta
skriftligen inom fyra arbetsdagar. Returpack kommer därefter att utföra nya försök att
avläsa information från Returautomaten nästkommande vecka. Returpack fortsätter att
meddela Bolaget om utebliven information från Returautomaten under maximalt sex veckor
i sträck, därefter skickas inga fler meddelanden om detta. Bolaget ansvarar för att vid var
tid upprätthålla en kommunikationsförbindelse som möjliggör avläsning av information från
Returautomaten.

7.4

Returpack ska, baserat på den information som Returpack får från avläsningen av
Returautomaten, sammanställa en betalfil samt därefter ersätta Bolaget för Pant och
Hanteringsersättning. Gällande Pant och Hanteringsersättning finns på Returpacks
hemsida. För Burkar och Flaskor utgår Pant och Hanteringsersättning och för Andra
Förpackningar utgår Hanteringsersättning.

7.5

Utbetalning av Pant och Hanteringsersättning sker normalt under samma vecka som
Returpack mottagit information från Bolaget till Bolagets plus- eller bankgirokonto, under
förutsättning att utbetalningen överstiger 100 kronor. Utbetalningen av upp till 100 kronor
kvarstår såsom skuld till Bolaget och kommer att erläggas tillsammans med
nästkommande utbetalning så snart det totala beloppet överstiger 100 kronor. Ersättningen
av Pant och Hanteringsersättning är preliminär och villkorad av att Bolaget överlämnar de
Förpackningar för vilka ersättning utgått till Returpack i enlighet med detta Avtal.

7.6

Om Bolaget brister i sina åtaganden rörande Returautomatens funktion (punkt 4),
insamling och lagring av återtagna Förpackningar (punkt 5) eller hämtning av återtagna
Förpackningar (punkt 6) får Returpack neka till att hämta Förpackningar samt hålla inne
utbetalning av hela eller delar av Bolagets Pant och Hanteringsersättning, dock endast i
rimlig proportion till bristen.

7.7

En gång per månad redovisar Returpack en sammanställning avseende utbetald Pant och
Hanteringsersättning till Bolaget på butiksnivå. Bolaget har möjlighet att kontrollera
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riktigheten av Returpacks månatliga sammanställning genom att jämföra
sammanställningen med de tömningskvitton som Bolaget får från Returautomaten. Om
Bolaget anser att Returpacks sammanställning är felaktig ska Bolaget snarast skriftligen
meddela felet till Returpack. Bolaget har inte rätt att göra gällande fel som inte skriftligen
meddelats Returpack inom 12 månader från det att Bolaget tog emot Returpacks
sammanställning.
7.8

Om information om återtagna Förpackningar i Returautomaten gått oåterkalleligt förlorad,
kan Returpack, på Bolagets begäran, ersätta Bolaget för återtagna Förpackningar i
enlighet med en av Returpack på förhand etablerad modell som baseras på bästa möjliga
tillgängliga historiska information (tömningskvitton och hämtade volymer) avseende
Returautomaten (dvs. nedbruten på automatnivå). Returpack och Bolaget ska dock, inom
sina respektive ansvarsområden, snarast möjligt vidta samtliga nödvändiga åtgärder för att
säkerställa att sådana fel inte återuppstår. Sådan schabloniserad ersättning utgår under en
period om högst 60 dagar.

7.9

Om det visar sig att det antal Förpackningar som avlästs från Returautomaten överstiger
det antal Förpackningar som Returpack fått från Bolaget, har Returpack rätt att från
Bolaget återfå utbetald Pant och Hanteringsersättning för sådant överskjutande antal
Förpackningar. Returpack har alltid rätt att från Bolaget återfå utbetald Pant och
Hanteringsersättning för Förpackningar motsvarande i vart fall mellanskillnaden mellan det
antal Förpackningar som Bolaget fått Pant och Hanteringsersättning för och det antal
Förpackningar som rimligen ryms i de Lastbärare som Bolaget överlämnat till hämtande
part. En utredning av det faktiska sakförhållandet ska ske innan beslut om återbetalning
fattas. Returpacks rätt enligt denna punkt gäller inte om Förpackningar förkommit under
transport från aktuell Butik till Returpack.

7.10

Om Returpack anser att fel Pant och Hanteringsersättning har utbetalats till Bolaget enligt
punkt 7.9, ska Returpack skriftligen meddela felet till Bolaget. Returpack har endast rätt att
återkräva Pant och Hanteringsersättning om Returpack underrättar Bolaget om felet inom
12 månader från det att Returpack utbetalade den felaktiga Panten och
Hanteringsersättningen.

8.

ANSVAR FÖR INFORMATION FRÅN RETURAUTOMATEN M.M.

8.1

Bolaget ansvarar för att den information som Returpack får genom avläsning av
Returautomaten är korrekt och överensstämmer med det antal Förpackningar som Bolaget
återlämnar till Returpack. Bolaget ansvarar vidare för direktskada som åsamkas Returpack
på grund av fel eller brister i Returautomaten eller i övrig teknisk utrustning.

8.2

Returpack svarar för att hålla Returautomaternas artikelregister uppdaterade. Returpack
svarar inte för skada som uppstår på grund av fel i Returautomaten eller på grund av fel
eller avbrott i kommunikationsförbindelsen med Returautomaten.

9.

SUSPENSION AV RETURAUTOMAT M.M.

9.1

Returpack får tillfälligtvis stänga av en Returautomat från Retursystemet, eller stänga av
eller införa begränsningar gällande vissa artiklar, om Returpack har skälig anledning att
anta att det föreligger fel eller brister i Returautomaten eller övrig teknisk utrustning eller att
Retursystemet utsätts för svindleri (eller försök därtill). Om Returpack stänger av en
Returautomat eller en artikel, eller inför begränsningar för en artikel, ska Returpack
omedelbart underrätta Bolaget om avstängningen eller begränsningen.

9.2

Bolaget ska på Returpacks begäran aktivt medverka till att eventuellt svindleri av
Retursystemet (eller försök därtill) kan spåras och undanröjas.
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10.

REVISION

10.1

Returpack får i skälig omfattning (dock minst en gång per kalenderår) verifiera att till
Bolaget utbetald Pant och Hanteringsersättning är korrekt samt i övrigt kontrollera
efterlevnaden av detta Avtal och att Retursystemet inte utsätts för svindleri. Bolaget ska på
begäran kunna tillhandahålla kopior av dokument, t.ex. pantkvittorapporter, rapport från
biståndsknapp m.m., som Returpack efterfrågar samt i övrigt medverka vid Returpacks
granskning. Returpack ska behandla alla utlämnade underlag med sekretess.

10.2

Om Returpack vid kontroll enligt punkt 10.1 finner att (i) Bolagets ersättning är felaktig och
detta beror på att Bolaget varit i ond tro eller vårdslös, eller (ii) att Bolaget brister i sina
åtaganden enligt detta Avtal, ska Bolaget ersätta Returpack för Returpacks skäliga
kostnader i samband med kontrollen.

11.

ANSVARSBEGRÄNSNING M.M.

11.1

Parts ansvar enligt detta Avtal är begränsat till direkt skada som Part förorsakar den andra
Parten. Part ansvarar inte för indirekt förlust, t.ex. förlorad handelsvinst, minskad
omsättning eller förlorad goodwill.

11.2

Part är fri från ansvar när förlust, skada eller försening orsakats av omständighet som Part
inte skäligen kunde förväntas ha räknat med och vars följder Part inte heller skäligen
kunde ha undvikit eller övervunnit (force majeure). Varar force majeure mer än tre
månader ska envar Part ha rätt att skriftligen säga upp detta Avtal med omedelbar verkan.
Det åligger Part, som önskar åberopa force majeure till befrielse från förpliktelse, att utan
uppskov skriftligen underrätta andra Parten härom. Motsvarande ska gälla när
omständighet, som Part åberopat till befrielse från åtagna förpliktelser upphör.

12.

IMMATERIELLA RÄTTIGHETER
Alla immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patenträtt och varumärkesrätt till
Retursystemet och därtill relaterad kunskap om metoder, användning och annan knowhow, tillkommer Returpack. Detsamma gäller all information om återtagna Förpackningar
som insamlas i och avläses från Returautomaten, inklusive Returpacks kundregister,
transaktionsregister (pantdata) och artikelregister. Detta Avtal innebär inte att Bolaget får
rätt till eller rätt att utnyttja Retursystemet, kunskap därom, eller information om återtagna
Förpackningar på annat sätt än vad som uttryckligen framgår av detta Avtal.

13.

SEKRETESS

13.1

Respektive Part förbinder sig, under avtalstiden och för en period om fem år därefter, att
iaktta sekretess såvitt avser information av konfidentiell natur avseende den andra Parten
som kommer till Parts kännedom. Sekretesskyldigheten gäller inte:

13.2

(a)

information som var eller blivit allmänt tillgänglig, förutsatt att detta inte har skett
genom brott mot detta Avtal;

(b)

information som redan var känd för den mottagande Parten;

(c)

information som erhållits av en tredje man som inte är bunden av någon
sekretessförbindelse; eller

(d)

lämnande av information som krävs enligt myndighets beslut eller påbud, enligt
noteringsavtal på börs eller annan handelsplats eller enligt tvingande lag, eller för
att tillvarata sin rätt enligt detta Avtal.

Oaktat det föregående har Returpack rätt att i) fritt lämna information (oavsett om sådan
information är att anse som konfidentiell eller ej) till bolag som ingår i samma koncern som
Returpack, under förutsättning att sådant bolag åtar sig att behandla sådan information
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med samma grad av sekretess som gäller för Returpack, ii) fritt lämna information om
antalet anslutna och återtagna Förpackningar som Bolaget hanterar enligt detta Avtal till
tredje part, om syftet med informationslämnandet är att förmedla statistik, och iii) löpande
lämna information avseende antalet anslutna och återtagna Förpackningar (per EAN-kod)
till Statens jordbruksverk.
14.

ÖVERLÅTELSE AV AVTALET
Part får inte, helt eller delvis, överlåta eller pantsätta sina rättigheter och/eller skyldigheter
enligt detta Avtal utan att först inhämta den andra Partens skriftliga godkännande.
Returpack ska inte utan skälig anledning motsätta sig att Bolaget överlåter sina rättigheter
och skyldigheter enligt detta Avtal. Returpack får överlåta samtliga sina rättigheter och
skyldigheter enligt detta Avtal till bolag som ingår i samma koncern som Returpack.

15.

ÄNDRINGAR

15.1

Returpack har rätt att med minst sex månaders skriftligt varsel, efter beslut av Returpacks
styrelse, ändra detta Avtal.

15.2

Om Returpack beslutar att ändra de krav Returpack ställer på redan installerade
Returautomater för att dessa fortsatt ska kunna ingå i Retursystemet ska Returpack
skriftligen varsla Bolaget om ändring av kraven minst 24 månader innan ändringen träder i
kraft. Returautomaterna skrivs normalt av på 7 år. Om en förändring i kraven på
Returautomaterna innebär att dessa behöver bytas ut innan avskrivningstiden är till ända,
ska Returpack ersätta butiken för den uppstådda mellanskillnaden för den oavskrivna
tiden. Returpack ska i förekommande fall betala sådan ersättning senast 90 dagar från den
dag då storleken på Bolagets ersättning slutligen fastställs.

15.3

Om Bolaget inte accepterar sådan villkorsförändring som anges i punkt 15.1 och 15.2 ska
Bolaget skriftligen säga upp detta Avtal till upphörande. Sådan uppsägning ska ske senast
en månad innan de nya villkoren träder i kraft. Har sådan uppsägning inte skett ska
Bolaget anses ha accepterat det nya avtalsinnehållet. Returpack publicerar också
ändringar av detta Avtal och nyheter om Retursystemet på Returpacks hemsida
(http://www.returpack.se), vilket dock inte inverkar på Returpacks ovan angivna skyldighet
att skriftligen varsla om ändringar i Avtalet.

15.4

Beslut om ändring av Pantbelopp och modell för Hanteringsersättning fattas av Returpacks
styrelse, med representation av Returpacks ägare.

16.

UPPSÄGNING AV AVTALET I FÖRTID

16.1

Part får säga upp detta Avtal skriftligen med omedelbar verkan om den andra Parten begår
ett väsentligt avtalsbrott, under förutsättning av att den uppsägande Parten dessförinnan
har givit den andra Parten en 14 dagars frist att vidta rättelse – i den mån rättelse är möjlig
– och så inte har skett.

16.2

Part får vidare säga upp detta Avtal med omedelbar verkan om den andra Parten försätts i
konkurs, ställer in sina betalningar, upptar ackordsförhandling, träder i likvidation eller
eljest kan anses ha kommit på obestånd.

17.

KONSEKVENSER AV AVTALETS UPPHÖRANDE
Bestämmelser i detta Avtal som på grund av sin natur sträcker sig bortom Avtalets
upphörande ska fortsätta att gälla efter det att detta Avtal upphört att gälla. Uppsägning av
Avtalet befriar inte Part från ansvar för avtalsbrott begångna före tidpunkten för Avtalets
upphörande.
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18.

TILLÄMPLIG LAG OCH FORUM

18.1

Detta Avtal regleras av svensk lag.

18.2

Tvist i anledning av detta Avtal ska avgöras av allmän domstol med Norrköpings tingsrätt
som första instans.

VERSION 2017-06-01
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