ALLMÄNNA VILLKOR FÖR SMIMPYS AFFILIATESAMARBETEN
1.

Inledning

1.1

Smimpy är en bifirma till Shopcorn AB (org.nr
559033-1467) (”Shopcorn”), ett bolag som är
verksamt inom e-handelsbranschen och driver ehandelssidan www.shopcorn.com (”Hemsidan”). På
Hemsidan, som fungerar som en galleria på nätet,
säljs produkter (”Produkterna”) från olika
varumärken och underleverantörer (”Shopcorns
Leverantörer”).

1.2

Dessa allmänna villkor (”Villkoren”) gäller för
affiliateavtal som Shopcorn, under bifirman Smimpy,
har ingått med en affiliate om att inrätta och
marknadsföra en avdelning på Hemsidan med
utvalda
favoriter
bland
Produkterna
(”Favoritavdelningen)”.

1.3

Med ”Affiliate” avses i Villkoren den som har ingått
ett affiliateavtal med Shopcorn, under bifirman
Smimpy, efter att ha gjort en intresseanmälan för
detta genom webbsidan www.smimpy.com. När
Shopcorn
beslutat
godkänna
en
sådan
intresseanmälan skickas affiliateavtalet och Villkoren
elektroniskt till Affiliate, och affiliateavtalet börjar
gälla när Affiliate godkänner detta med elegitimation. Affiliate kan vara ett aktiebolag eller en
enskild person som agerar som uppdragstagare.
Affiliateavtalet som ingås genom Affiliates
godkännande enligt ovan utgör tillsammans med
Villkoren det fullständiga avtalet mellan Shopcorn
och Affiliate (”Avtalet”).

1.4

Om Affiliate är ett aktiebolag benämns i Villkoren
den person som anges i affiliateavtalet, vilken
Affiliate representerar, ”Personligheten”. Genom att
godkänna affiliateavtalet med e-legitimation
förbinder sig i så fall även Personligheten att för egen
del respektera och följa Avtalets samtliga
bestämmelser som om denne själv var part till detta.
Affiliate ansvarar fullt ut för Personlighetens
agerande enligt Avtalet såsom för sitt eget.

1.5

Affiliate, eller Personligheten, kan från tid till annan
vara innehavare av diverse kommunikationskanaler
på Internet, i form av t.ex. hemsidor, bloggar, eller
användarkonton på Snapchat, YouTube, Facebook,
Instagram eller andra sociala medier. I Villkoren
benämns
dessa
kommunikationskanaler
”Kanalerna”.
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1.6

Parterna är överens om att Affiliate agerar i
förhållande till Shopcorn som självständig
uppdragstagare Inget i Avtalet, Villkoren eller någon
omständighet som hänger samman med dessa ska ge
upphov
till
något
anställningsförhållande,
agenturförhållande eller enkelt bolag mellan

Shopcorn och Affiliate eller Personligheten, vilket
Affiliate och Personligheten är helt införstådda med.
2.

Samarbetet och Affiliates ansvar

2.1

I samband med att Avtalet ingås ska Affiliate välja ut
upp till trettio (30) favoriter (”Favoriter”) bland
Produkterna som ska ingå på Favoritavdelningen och
anmäla via sidan http://affiliate.shopcorn.com/.
Affiliate kan välja att lägga till, ta bort eller byta ut
Favoriter fritt under avtalstiden via samma sida.

2.2

Affiliate, och Personligheten, får under avtalstiden
publicera lämpliga inlägg i Kanalerna för att hänvisa
till
och
marknadsföra
Favoritavdelningen
(”Marknadsföringsinlägg”). Affiliate bär allt ansvar
för samtliga sådana Marknadsföringsinlägg, och
dessa ska alltid publiceras och utformas på ett
korrekt sätt och med omsorg för Shopcorn,
Produkterna och Shopcorns Leverantörer. Om
Shopcorn begär det ska Affiliate, respektive
Personligheten, omedelbart ta bort eller justera
Marknadsföringsinlägg, inklusive texter eller bilder,
som har publicerats i Kanalerna. Shopcorn kan också
meddela Affiliate att Marknadsföringsinlägg inte ska
ske i vissa av Kanalerna.

2.3

Om Affiliate, eller Personligheten, publicerar
Marknadsföringsinlägg i Kanalerna ska Affiliate se till
att dessa är tillåtna enligt de villkor och regler som
gäller för Kanalerna ifråga, samt att denne har alla
nödvändiga rättigheter som krävs för eventuella
bilder, texter och annat material som används i
samband med Marknadsföringsinläggen. Affiliate
ansvarar
också
för
att
publicerade
Marknadsföringsinlägg inte innehåller något som
strider mot lag eller kan uppfattas som kränkande
eller stötande av allmänheten och att dessa i övrigt
följer alla gällande lagar och regler, inklusive
marknadsföringslagen. Detta innebär bl.a. att
Affiliate, respektive Personligheten, tydligt ska ange
att Marknadsföringsinlägg i Kanalerna utgör
marknadsföring
genom
att
annonsmärka
Marknadsföringsinläggen på det sätt som krävs.
Detta kan ske t.ex. genom att tydligt ange ”I
samarbete med…” i början av Marknadsföringsinlägg,
och det måste alltid framgå att det är Shopcorn som
står bakom Hemsidan och Favoritavdelningen.

2.4

Inom ramen för samarbetet enligt Avtalet ska
Affiliate också i övrigt värna om och skydda Shopcorn
och Shopcorns intressen samt följa de ytterligare
interna policies och andra instruktioner som
Shopcorn kan komma att ge Affiliate. Affiliate
ansvarar för att användarnamn, lösenord etc. till
användandet av webbsidan www.smimpy.com,
Hemsidan och Favoritavdelningen förvaras och

används på ett betryggande sätt för att förhindra
obehörig åtkomst.
2.5

Om ersättningsanspråk riktas mot Shopcorn på grund
av Marknadsföringsinlägg som Affiliate, eller
Personligheten, publicerat eller innehållet i
Kanalerna i övrigt ska Affiliate ersätta skador som
Shopcorn drabbas av i samband med detta. Affiliate
ska också ersätta Shopcorn för skador på grund av
Affiliates nyttjande av webbsidan www.smimpy.com,
Hemsidan eller Favoritavdelningen i strid med
Avtalet i övrigt, inklusive otillbörlig påverkan på eller
intrång i dessa.

2.6

Affiliate är införstådd med att Affiliate ingår Avtalet
endast med Shopcorn och att samtliga kontakter
med Shopcorns Leverantörer ska skötas av Shopcorn.
Affiliate är också införstådd med att Affiliate inte har
rätt att uppträda som talesperson för Shopcorn eller
Shopcorns Leverantörer. Eventuella frågor om
Shopcorn eller Shopcorns Leverantörer ska Affiliate
hänvisa till den part som frågan rör.

3.

Ersättning

3.1

Shopcorn ska som fullständig ersättning till Affiliate
utge kommission i enlighet med den procentsats som
anges i affiliateavtalet som godkänts av Affiliate,
beräknat på den nettoersättning som Shopcorn
erhåller från Shopcorns Leverantörer med anledning
av den försäljning av Produkter som sker direkt
genom Affiliates Favoritavdelning. Ingen ersättning
utgår för försäljning som inte fullföljts av köparen,
t.ex. vid returer eller annullerad order. Angiven
kommission inkluderar eventuella andra avgifter.
Utöver vad som anges i denna punkt 3.1 har Affiliate,
och Personligheten, inte rätt till ytterligare ersättning
av något slag i samband med Avtalet.

3.2

Utbetalning av kommissionen sker senast den sista
dagen i varje månad (eller närmast efterföljande
vardag) till det bankkonto som är angivet i Avtalet,
och avser då försäljning av Produkter genom
Favoritavdelningen för vilken ersättning influtit till
Shopcorn under föregående månad. Utbetalning av
ersättning sker endast om Affiliate har ett
innestående belopp om minst femhundra (500) kr,
och lägre belopp ackumuleras annars till nästa
månads utbetalning.

3.3

Affiliate ansvarar ensamt för att deklarera och
inbetala alla skatter, eventuella sociala avgifter och
andra avgifter som är hänförliga till ersättningen eller
Avtalet i övrigt, i enlighet med gällande lagar. Om
Shopcorn av någon anledning skulle bli ansvarigt att
betala sådana skatter, sociala avgifter och/eller
andra avgifter ska Affiliate ersätta Shopcorn för
dessa kostnader. Shopcorn har alltid rätt att
innehålla betalningar till Affiliate för att täcka
eventuella skatter, sociala avgifter och/eller andra
avgifter som Shopcorn blivit eller kan komma att bli
ansvarigt att betala.

4.

Inga garantier, samt ansvarsbegränsning

4.1

Hemsidan, Favoritavdelningen och Shopcorns
tjänster i övrigt i samband med Avtalet tillhandahålls
i befintligt skick, och Shopcorn lämnar inga som helst
garantier eller åtaganden vad beträffar funktionen
hos eller tillgängligheten till dessa.

4.2

Affiliate är införstådd med att det är tekniskt
omöjligt för Shopcorn att säkerställa att Shopcorns
tjänster i alla avseenden är felfria (inklusive att
Hemsidan och Favoritavdelningen är tillgängliga utan
avbrott) och att Hemsidan, Favoritavdelningen och
Shopcorns tjänster i övrigt i samband med Avtalet
kan påverkas av omständigheter utanför Shopcorns
kontroll. Affiliate är också införstådd med att
utformningen och användningen av Hemsidan
inklusive Favoritavdelningen kan komma att
förändras, utvecklas eller avslutas, helt eller delvis,
under avtalstiden, utan att Affiliate ges föregående
meddelande om detta.

4.3

Shopcorn friskriver sig, i största möjliga utsträckning
som tillåts av gällande lag, från allt ersättningsansvar
i samband med Shopcorns tillhandahållande av
Hemsidan, Favoritavdelningen och Shopcorns
tjänster i övrigt enligt Avtalet, och Affiliates
nyttjande av dessa. Denna friskrivning inkluderar,
men är inte begränsad till, alla skador, förluster och
kostnader
som
drabbar
Affiliate,
eller
Personligheten, till följd av avbrott i tillgängligheten
till eller andra felaktigheter i Hemsidan och
Favoritavdelningen, samt att dataintrång, dataförlust
och datavirus eller skadliga mjukvarukomponenter
föreligger på Hemsidan eller Favoritavdelningen eller
sker mot dessa, eller Affiliates eller Personlighetens
mjuk- eller hårdvara eller Kanalerna. Shopcorn ska
under inga omständigheter ansvara för indirekta
förluster eller följdskador av något slag, såsom
utebliven vinst.

5.

Immateriella rättigheter m.m.

5.1

Shopcorn och de av Shopcorns Leverantörer vars
produkter ingår bland Affiliates utvalda Favoriter
erhåller fullständig förfoganderätt till de texter,
bilder och annat material som Affiliate, eller
Personligheten,
publicerar
i
eventuella
Marknadsföringsinlägg. Detta innebär bl.a. att
Shopcorn och dessa av Shopcorns Leverantörer fritt,
och utan särskild ersättning, får använda text, bilder
och
annat
material
från
sådana
Marknadsföringsinlägg i sin marknadsföring eller
annan information (utan begränsningar i medium,
tid, eller rum etc.).

5.2

Shopcorn och de av Shopcorns Leverantörer vars
produkter ingår bland Affiliates utvalda Favoriter har
också
rätt
att
använda
Affiliates,
och
Personlighetens, namn och bild, och fritt hänvisa till
Affiliate och Personligheten, på Hemsidan och
Favoritavdelningen samt i övrigt i samband med sin
marknadsföring.

.
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5.3

5.4

5.5

Om bilder eller texter i Marknadsföringsinlägg i
Kanalerna innehåller någon annans namn eller bild,
utöver Affiliates, eller Personlighetens, namn och
bild, kan Shopcorn begära att ett särskilt avtal ingås
skriftligen med den berörda personen som ger
Shopcorn och Shopcorns Leverantörer rätt att
använda denna persons namn respektive bild. I så fall
ansvarar Affiliate för att sådant avtal ingås i varje fall.
Avtalet ska ingås skriftligt, och Shopcorn kommer
tillhandahålla avtalsformulär för att användas till
detta.
Affiliate, och Personligheten, har rätt att använda
Shopcorns namn och varumärken, samt de bilder
som Shopcorn kan komma att tillhandahålla Affiliate
särskilt, för att uppfylla Avtalet. Affiliate ska följa alla
instruktioner som Shopcorn kan ge Affiliate för detta
användande. Affiliate, och Personligheten, får inte
använda sådana namn, varumärken och bilder för
några andra syften eller på några andra sätt.
All upphovsrätt och andra immateriella rättigheter
förknippade med Hemsidan och Favoritavdelningen,
samt Shopcorns namn och varumärken, innehas till
fullo av Shopcorn, Shopcorns koncernbolag eller dess
licensgivare. Ingen äganderätt till sådana rättigheter
överlåts genom Avtalet, utan Affiliate ges härigenom
endast en begränsad rätt att använda Hemsidan och
Favoritavdelningen under avtalstiden i enlighet
Avtalets villkor.

6.

Avtalets giltighetstid m.m.

6.1

Avtalet gäller initialt under en period om tolv (12)
månader från undertecknandet. Därefter förlängs
Avtalet med sex (6) månader i taget om inte antingen
Shopcorn eller Affiliate skriftligen sagt upp detta
senast tre (3) månader före dess utgång.

6.2

Att Avtalet upphör påverkar inte giltigheten av
klausuler i dessa Villkor som till sin natur är sådana
att de ska fortsätta gälla även efter Avtalets
upphörande, t.ex. punkt 5 (immateriella rättigheter
m.m.) och punkt 8 (Sekretess).

7.

Grunder för uppsägning

7.1

Shopcorn har rätt att säga upp Avtalet omedelbart
om Affiliate inte uppfyller sina åtaganden enligt
punkt 2 ovan, eller om Affiliate i övrigt i något
sammanhang gör uttalanden eller uppträder på ett
sätt som Shopcorn anser kan vara skadligt för
Shopcorn, Produkterna eller Shopcorns Leverantörer.
Detta innebär att Shopcorn kan säga upp Avtalet
omedelbart bl.a. om Affiliate, eller Personligheten,
publicerar kränkande eller stötande texter eller
bilder, eller uttalar sig på ett negativt eller olämpligt
sätt om Shopcorn, Produkterna eller Shopcorns
Leverantörer.

7.2

Både Shopcorn och Affiliate har rätt att säga upp
Avtalet till omedelbart upphörande om den andre
väsentligt åsidosätter sina skyldigheter enligt Avtalet.

7.3

Om Hemsidan inklusive Favoritavdelningen avslutas,
helt eller delvis, under avtalstiden på så sätt att
Avtalet inte längre kan fullföljas ska Avtalet
automatiskt upphöra utan ersättningsansvar för
Shopcorn på grund av detta.

8.

Sekretess
Både Shopcorn och Affiliate ska behandla innehållet i
Avtalet (inklusive Villkoren) konfidentiellt, och ska
inte till utomstående lämna information om
innehållet annat än när så krävs enligt gällande
lagstiftning. Åtagandet enligt denna punkt 8 ska
fortsätta att gälla även efter att Avtalet upphör att
gälla utan begränsning i tiden.

9.

Överlåtelse

9.1

Affiliate har inte rätt att överlåta Avtalet utan
Shopcorns skriftliga samtycke.

9.2

Shopcorn får fritt, utan Affiliates samtycke, överlåta
Avtalet, och rättigheter och skyldigheter enligt detta,
till Shopcorns koncernbolag. Shopcorn kommer i
sådant fall meddela Affiliate detta.

10.

Ändringar och tillägg
Shopcorn har rätt att ta göra ändringar i Avtalet och
Villkoren, förutsatt att Shopcorn meddelar Affiliate
senast en (1) månad innan ändringen träder ikraft.
Affiliate har i sådana fall rätt att skriftligen säga upp
Avtalet med verkan från den dag då ändringen ska
träda ikraft. Sådan uppsägning ska ha kommit
Shopcorn tillhanda innan ändringens ikraftträdande
för att vara gällande.

11.

Avtalet, inklusive dessa Villkor, ska tolkas och
tillämpas i enlighet med svensk rätt. Tvist i anledning
av Avtalet ska avgöras i allmän domstol.
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Lagval och tvist

