SMD Logistics AB (SMD)
Försäljningsvillkor
Gäller fr.o.m. 2020-01-01 t.o.m. 2020-12-31
LEVERANSVILLKOR
Leveranser enligt SMDs ordinarie leveransschema sker fritt kundens
leveransadress. Leveranser utöver SMDs ordinarie leveransschema sker
mot extra kostnad. Leverans sker fraktfritt vid order om minst 4 000 kr
netto exklusive moms. Vid order under 4 000 kr debiteras frakt med
minimum 120 kr.
Vid leverans skall kunden, eller den som tar emot leveransen för kundens
räkning, kontrollera antal levererade kollin, undersöka skicket på
levererade kollin, underteckna mottagningskvitto samt på begäran
legitimera sig.
PRISER
Denna prislista, som gäller tills vidare, ersätter tidigare prislistor och
supplementblad. SMD förbehåller sig rätten att ändra priserna i prislistan.
Leveransdagens priser tillämpas alltid oavsett tidpunkt för beställning
och betalning. Priset innehåller alltid gällande tobaksskatt och anges i
svenska kronor exklusive moms.
För cigaretter gäller följande i samband med förändring av högsta
konsumentpris: SMD förbehåller sig rätten att under sex veckor efter det
datum då prisförändringen trädde i kraft (“Övergångsperioden”) sälja ut
kvarvarande lager av artiklar med det högsta konsumentspris som gällde
före datumet för prisförändringen. Artiklar som levereras under
Övergångsperioden kommer således att i första hand levereras från
kvarvarande lager och faktureras till det nettopris som gällde närmast före
prisförändringen. Efter Övergångsperioden levereras endast artiklar med
det nya högsta konsumentpriset och fakturering sker till det nya
nettopriset.
ORDERRABATT
Orderrabatt regleras efter varje kalenderårs slut. Rabatten beräknas med
en varierande rabattsats som beror på värdet av det gångna årets
genomsnittsorder (netto exklusive moms). Orderrabatt utbetalas till kund
som alltjämt är kund hos SMD per den 31 december och där summan
uppgår till minst 1 000 kr. SMD förbehåller sig rätten att revidera
rabattsatserna vid förändring av tobaksskatten.
Genomsnittsorder (SEK)
40 000 67 999
68 000 109 999
110 000 284 999
285 000 479 999
480 000 904 999
905 000 1 764 999
1 765 000 2 599 999
2 600 000 -

Rabattsats (%)
0,01
0,02
0,04
0,15
0,21
0,25
0,35
0,43

BETALNING
Efter särskild prövning kan SMD bevilja kunden kredit. Vid
betalningsförsummelse kan dock krediten dras in och SMD upphöra med
leveranserna till kunden. Om kredit beviljas skall betalning vara SMD
tillhanda senast 10 dagar efter fakturadatum. I annat fall skall betalning
erläggas i förskott. Betalning skall göras till bankgiro 590-0105 eller till
PlusGiro 46-3. Kunden kan också skriftligen avtala särskilt med SMD om
att betalning skall ske via autogiro.
DRÖJSMÅLSRÄNTA OCH AVGIFTER
Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 2 % per månad från
och med dagen efter fakturans förfallodag. Lagstadgad avgift debiteras
för skriftlig betalningspåminnelse (f.n. 60 kr) och skriftligt inkassokrav
(f.n. 180 kr).

PRODUKTER
SMD ansvarar inte för eventuella förändringar som producent/leverantör
vidtar avseende produkt eller produktförpackning. SMD kan när som
helst avlista en eller flera produkter utan vidare ansvar härför.
Kunden skall inte på produkt eller produktförpackning lägga till, ta bort,
täcka över eller förändra förekommande varumärke, logotyp, bolagsnamn
eller annan etikett/märkning, eller vidta förändring i konstruktion eller
design av produkt/produktförpackning.
REKLAMATIONER/RETURER
Vid ofullständig eller felaktig leverans som beror på oaktsamhet av SMD
skall SMD vidta rättelse genom kompletterande leverans eller annan
korrigerande åtgärd, varefter kunden inte har rätt att ställa ytterligare krav
på SMD med anledning av leveransen. Reklamation skall ske inom tre
(3) arbetsdagar från leveransdatum. Eventuella returer får endast ske efter
särskild överenskommelse mellan kunden och SMDs orderavdelning.
FORCE MAJEURE
Om SMD förhindras att leverera eller vidta kompletterande leverans
enligt ovan, eller blir ett sådant leveransansvar orimligt långtgående till
följd av arbetskonflikt, systemfel eller annan omständighet utanför SMDs
kontroll (exempelvis krig, militär mobilisering, ransonering, rekvisition,
beslag,
exporteller
importrestriktion,
valutarestriktion,
myndighetsåtgärd, uppror, upplopp, naturkatastrof, brand, allmän
transportmedel-, varu- eller elektricitetsbrist) eller utebliven eller
försenad leverans från leverantör/producent beroende på ovan nämnd
omständighet, är SMD befriat från allt annat ansvar än att i
förekommande fall kreditera kunden för fakturerade men ej levererade
varor.
RÖRELSEÖVERLÅTELSE
Om kunden överlåter sin rörelse till annan, eller driver rörelsen vidare i
annan bolagsform, skall SMD meddelas skriftligen senast tre veckor i
förväg. SMD kan annars komma att hålla kunden solidariskt ansvarig
med den som förvärvar rörelsen för dennes förpliktelser gentemot SMD.
ÖVRIGT
Kund skall själv skaffa kunskap om och iaktta relevant lagstiftning
avseende all hantering av produkter som tillhandahålles av SMD.
SMD har rätt att, utan vidare ansvar härför, neka leverans till kund som
SMD har anledning att tro är inblandad i illegal handel med tobaksvaror
eller annan illegal verksamhet.
SMD svarar under inga som helst omständigheter gentemot kunden för
eventuella indirekta skador, såsom utebliven vinst, minskning i
omsättning, goodwill eller andra följdskador.
Kunden förvärvar ingen som helst rätt till varumärke, mönster,
upphovsrätt, domännamn eller annan immateriell rättighet – vare sig
befintlig eller framtida, registrerad eller oregistrerad – som används på
eller i anslutning till produkterna eller produktförpackningarna. SMD
ansvarar inte för eventuellt intrång som produkterna eller
produktförpackningarna (eller immaterialrätt som används på eller i
anslutning till dessa) kan göra i varumärke, mönster, upphovsrätt,
domännamn eller annan immateriell rättighet tillhörande tredje man.
FÖRBEHÅLL
SMD reserverar sig för eventuella tryckfel i prislista och supplementblad.

Juli 2019

Information till våra kunder

REGLER FÖR ATT KÖPA OCH SÄLJA TOBAK EFTER DEN 1 JULI 2019
För att få köpa och sälja tobak fr.o.m. den 1 juli 2019 måste man uppfylla kraven i den
nya Svenska Tobakslagen från samma datum samt det nya EU-direktivet som började
gälla den 20 maj 2019.
Tillståndskrav i Svenska Tobakslagen
Ni måste ha tillstånd för att få köpa och sälja tobaksvaror. Detta tillstånd söker man från
sin kommun. Vi (SMD Logistics) måste få kopia av tillståndet innan vi har rätt att
leverera tobaksvaror till er. Det finns en övergångsbestämmelse som säger att alla
tobakshandlare som före den 1 juli 2019 anmält enligt tidigare regler att man säljer
tobaksvaror har på sig till den 1 november 2019 att söka detta tillstånd. Man har även
rätt att fortsätta köpa och sälja tobaksvaror tills man får besked från kommunen om man
får tillstånd eller avslag.
På kommunernas hemsida finns information hur man söker detta tillstånd och det finns
även blankett för att söka detta tillstånd.

Krav om ID-nummer i EU-direktivet
För att få sälja tobak inom EU måste man ha två ID-nummer enligt nedan:
1) Ekonomisk identifiering kopplat till bolaget
2) Butiks-identifiering kopplat till butiksadressen

(EOID)
(FID)

Dessa ID-nummer måste du som kund ansöka om själv och sedan bifoga med din
kundanmälan till oss. Dessa nummer är kostnadsfria att söka.
Ansökan sker via följande länk: https://idissuer.se
När du kommer in på denna sida:
1. Klicka på registrera
2. Scrolla ner och klicka på registrera igen och ett formulär öppnas
3. Fyll i formuläret för att ansöka om ekonomisk ID. Formuläret heter: ” [GUI-15-00-011] Registration
of economic operator”

4. Ni får ett mail som kvittens på att ert Ekonomiska ID är klart, klicka på aktivera konto och fyll i
dina uppgifter för ditt konto

Registrering godkänd
Kära ekonomiska aktör,
vi är glada att informera dig om att din registrering i Id Utgivare har
godkänts. För att slutföra din registrering klickar du på knappen
nedan och skapar ett användarkonto som du kan använda för att
logga in i id-utgivarens system.

Aktivera konto
Tack för att du använder våra tjänster.
Med vänliga hälsningar,

5. Du kommer nu in på ditt konto och hos ID-utfärdaren och ska även skapa ett
FID, d.v.s. ett ID-nummer kopplat till din leveransadress.
6. Klicka på ”List of facilities” och välj sedan ”Add” och följande formulär öppnas:
”[GUI-15-00-021] Registration of facility”
7. Fyll i formuläret och registrera detta.
8. Ditt FID läggs upp.
9. Välj list of facilities igen och exportera via tools-knappen till excel.
10. Maila excelfilen till vår kundregistrering: kundreg@smdlogistics.se (telefon 08-764 20 30)
Behöver du hjälp med att söka ID-nummer kan du kontakta ID-utfärdaren Allexis på telefonnummer:
+421 800 222 921.

