
AVTALSEXEMPEL FRÅN SVENSKA UPPFINNAREFÖRENINGEN 

Samarbetsavtal 
 
Här lämnas historik och bakgrund om produkten 
 
 
Avtal 
 
Parter: EN och PI 
 
Upphovsman:  Erik Nilsson nedan kallad EN  
 Uppfinnarvägen 1 
 Staden  Tel: 
 
 
Licenstagare: Produkt Industrier AB nedan kallad PI  
 Industrigatan 1 
   Företagsbyn Tel: 
 
Mellan EN och PI har denna dag träffats följande avtal. 
 
 
1. Produkten  
EN upplåter till PI ensamrätt att under avtalstiden och enligt detta avtal marknadsföra och 
försälja följande produkter: 
 
Produkt 1. Kombiväska - mönster nr: 222222 
Produkt 2. Vagn till kombiväska - patent nr:11111 
 
nedan kallade Produkt 1 och Produkt 2 
Samt i Produkt 1 ingående ny mönsterskyddad stödskena. 
 
 
2. Geografiskt område 
Upplåtelsen gäller inom följande geografiska områden: Norden dvs Sverige, Norge, Danmark, 
Finland och Island. 
 
 
3. Definition 
Med produkter i detta avtal avses ”Produkt 1” och ”Produkt 2” enligt varuprov godkända av 
båda parter samt eventuell vidareutveckling baserad på för formgivningen karaktäristiska 
komponenter och detaljer. 
 
 
4. Certifikat, kvalitet, märkning 
Produktkvalitetsnorm skall utarbetas av PI i samarbete med EN och motsvara de krav som 
ställs på Produkt 1 och Produkt 2 för att kunna uppfylla godkänd funktion enligt ”likare” i 
”original version”. PI förbinder sig att utföra nödvändig certifiering och märkning samt åtar 
sig hela kostnaden för detta. 
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5. Överlåtelse 
PI får ej utan EN:s skriftliga medgivande inleda förhandlingar eller överlåta sina rättigheter 
och skyldigheter enligt detta avtal till annan. 
Vid sådan överlåtelse skall PI och EN båda skriftligen godkänna överlåtelseavtalet för att 
detta skall vara giltigt. Se även punkt 18 Licensiering nedan. 
 
 
6. Ändring 
PI får ej utan EN:s medgivande förändra Produkt 1 och Produkt 2. 
 
 
7. Förväxlingsbar produkt 
EN får under avtalstiden inte till annan överlåta eller upplåta rättigheter till produkt som kan 
förväxlas med Produkt 1 och Produkt 2. 
 
 
8. Konkurrerande produkter  
PI som säljer produkt 1 och Produkt 2 i eget namn, har inte rätt att under avtalstiden utveckla, 
sälja och/ eller marknadsföra förväxlingsbar och därmed konkurrerande produkter, utöver 
nuvarande sortiment, utan EN:s medgivande eller enligt punkt 16 nedan. 
 
 
9. Informationsskyldighet 
Det föreligger en ömsesidig skyldighet mellan parterna att lämna upplysningar om 
marknadsförhållandena. 
 
 
10. Informationsplikt beträffande vidareutveckling 
PI förpliktigar sig att underrätta EN om alla idéer och förslag som kan leda till s.k. spin-off-
produkter oavsett om idén kommer från PI eller tredje man. 
 
 
11. Marknadsföringsåtaganden 
PI förbinder sig göra aktiva marknadsföringsinsatser för Produkt 1 och Produkt 2. 
 
12. Kostnadsansvar 
PI svarar för kostnaden för ritningskopior, skalmodeller, prototyper och 
produktionsanpassning samt kostnader för att söka och vidmakthålla mönsterskydd och/ eller 
patent. PI skall även ersätta EN för hennes kostnader för resor som anmodats av PI och kost 
och logi samt inkomstbortfall i anslutning till uppdrag åt PI. Se även punkt 16 nedan. 
 
 
13. Marknadsföringskostnader 
All marknadsföring inom området bekostas av PI om inte annat avtalas särskilt. 
 
 
14. Ersättning 
Som ersättning för upplåtelsen enligt detta avtal betalar PI följande ersättning till EN:  
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Ett belopp på 15 000 SEK att erläggas omgående mot faktura. Beloppet är inte avräkningsbart 
mot andra ersättningar och ej heller återbetalningspliktigt. En royalty uppgående till fem 
procent(5%) av nettofaktureringen dock lägst xx_kr/st för Produkt 1 och lägst xx_kr/st för 
Produkt 2. 
 
 
15. Definition 
Med nettofakturering avses PI:s försäljningspris med avdrag för eventuella rabatter. 
 
 
16. Särskild ersättning 
PI skall till EN erlägga särskild ersättning för bistånd och omkostnader vid produktutveckling, 
kvalitetsstyrning och utformning av grafiska produkter såsom brukaranvisning samt vid 
utställningar, mässor, utbildningar m.m. Ersättningens storlek bestäms i förväg. 
 
 
17. Prognosticering 
PI skall före ingången av varje halvårsperiod överlämna en skriftlig försäljningsprognos för 
halvåret. 
 
 
18. Licensiering 
PI får ej utan EN: s skriftliga medgivande upplåta licensrättigheter rörande Produkt 1 och 
Produkt 2. Ersättning till EN vid dylik licensrättighet skall regleras i särskilt avtal för att äga 
laga kraft. Vid licensiering erhåller EN royalty enligt punkt 14,15 ovan. Övriga licensintäkter 
fördelas lika mellan PI och EN.  
 
 
19. Redovisning av royalty 
Redovisning av royalty skall ske senast 30 dagar efter varje halvår. Den skall bl. a omfatta 
antalet försålda enheter av Produkt 1 och Produkt 2 och deras totala nettofakturering. 
 
 
20. Utbetalning 
Royalty skall utan anfordran utbetalas senast inom 30 dagar efter varje halvår. 
 
 
21. Granskning 
EN äger rätt att på egen bekostnad själv eller genom auktoriserad person eller godkänd revisor 
ta del av PI: s bokföring och andra handlingar för kontroll av royaltyredovisningarna. Vid fel 
i redovisningen betalar PI kostnaderna för granskningen. 
 
 
22. Produktprov 
EN skall godkänna produktprov innan försäljning påbörjas. 
 
 
23. Namngivande 
PI skall på lämpligt sätt namnge EN i anslutning till produkterna. 
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24. Försäljningsrätt  
EN har rätten att till ett med PI överenskommet pris sälja max 6 st/år av Produkt 1,  
och max 6 st/år av Produkt 2, i den nära personliga omgivningen och på sätt som inte är till 
men för PI: s ordinarie försäljning. 
 
 
25. Intrång 
PI skall i förekommande fall beivra intrång i mönsterrätt, upphovsrätt och/eller patenträtt. Om 
tvist uppstår mellan PI och annan och PI därvid tillerkännes skadestånd skall så stor del därav 
som motsvarar EN: s förlorade royalty utbetalas EN. 
EN är skyldig att lämna PI bistånd genom att tillhandahålla erforderligt underlag för 
beivrandet och genom att medverka vid ev. domstolsförhandlingar eller liknande. 
För den händelse det genom lagakraftvunnen dom är utrett att ifråga om Produkt 1 och 
Produkt 2 EN gjort sig skyldig till uppsåtligt intrång i annan tillkommande mönsterrätt, 
upphovsrätt och/eller patenträtt, är EN skyldig att ersätta PI dennes kostnader för skadestånd 
och rättegångskostnader i anledning av intrånget, dock att EN inte är skyldig utge mer än hon 
uppburit i ersättning av PI rörande Produkt 1 och Produkt 2 enligt detta avtal. 
 
 
26. Igångsättning av marknadsföring och försäljning 
Marknadsföring och försäljning av Produkt 1 skall igångsättas omedelbart efter det att avtalet 
undertecknats av båda parter och efter det att Produkt 1 och Produkt 2 godkänts till försäljning 
av båda parter. 
 
 
27. Kontraktsbrott 
Om någon av parterna i väsentligt avseende brutit mot detta avtal eller ansökt om att bli 
försatt i eller försätts i konkurs, inlett ackordsförhandlingar eller inställt sina betalningar skall 
den andra parten omedelbart informeras härom samt har rätten att genom rekommenderat brev 
häva detta avtal med omedelbar verkan. Vid konkurs eller om PI av annan orsak upphör med 
verksamheten återgår alla rättigheter enligt punkt 30. 
 
 
28. Dödsfall 
Vid dödsfall tillämpas föreskrifter om bodelning, arv och testamente på EN: s rätt enligt detta 
avtal. 
Avtalet får inte sägas upp i förtid på den grunden att EN avlidit. 
 
 
29. Avtalstid 
Detta avtal gäller under följande tid: 
Från dagen för dess undertecknande och under en tid av obegränsat antal multiplar av två år 
med automatisk förlängning. Uppsägningstiden är sex månader. 
Vid utebliven uppsägning anses avtalet förlängt med två år i taget med samma 
uppsägningstid. 
 
 
30. Återgång av ensamrätten 
Om avtalet upphör att gälla av i punkt 27 angivet skäl hänförligt till PI eller punkt 29 återgår 
ensamrätten till Produkt 1 och Produkt 2 till EN eller hennes rättsinnehavare samt skall PI till 
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EN eller hennes rättsinnehavare återlämna förebilder i original, ritningar samt andra 
dokument som är hänförliga till Produkt 1 och Produkt 2, detta utan kostnad för EN. PI äger 
dock rätt att mot erläggande av gällande royalty sälja ut inneliggande lager av enheter av 
Produkt 1 och Produkt 2. 
 
 
31. Generalklausul 
Utöver vad som i detta avtal överenskommits förbinder sig båda parter att inte agera för egen 
eller annans vinning på bekostnad av motparten. Vidare att agera på sådant sätt att ingendera 
av partens nuvarande och framtida verksamhet skadas eller försvåras. 
 
 
32. Tvist 
Tvist i anledning av detta avtal skall slutligt avgöras genom skiljedom enligt reglerna för 
Stockholms Handelskammares Skiljedomsinstitut. Skiljenämnden skall bestå av en skiljeman. 
Skiljeförfarandet skall äga rum i Örebro. Part äger dock rätt att väcka talan vid allmän 
domstol angående förfallen otvistig fordran. 
 
 
Av detta avtal har parterna tagit var sitt exemplar 
 
 
 
Ort__________________  datum __________   Ort___________________datum_________ 
 
För PI            Erik Nilsson 
 
 
 
________________________________         ___________________________________ 
   behörig firmatecknare 
 
__________________________ 
   namnförtydligande 


