
ARBETSAVTAL RÖRANDE FÖRSÄLJNINGSARBETE 
                            
 

Arbetsgivare  
 
 

FO-nummer 

Arbetstagare 
 

Personbeteckning 

 
 
ARBETSFÖRHÅLLANDETS GILTIGHET 
 
Arbetsförhållandet börjar:  __________________________________________________ 
 
Prövotid:           finns inte          eller _______  månader (högst 6 mån.) 
 
Arbetsförhållandet är i kraft:     tills vidare         eller         en fastställd tid _____________ 
 
Grunden för den fastställda tiden:  __________________________________________________ 
 
ARBETSTAGARENS ARBETSUPPGIFTER 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
____________________________________________________________________________ 
 
KUNDKRETS (vid behov i separat bilaga):  
 
 
______________________________________________________________________________ 
 
______________________________________________________________________________ 
 
 
 
ARBETSTID 
 

 arbetet omfattas av arbetstidslagen och arbetstidens längd är ____________ eller 
 

 rörande arbetstagarens arbetstid har överenskommits följande: 
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________ 

 
Arbetstagaren deltar i försäljningsmöten, underhandlingar och i mässor enligt följande: 
 
 
ARBETSSTÄLLE 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 



 
LÖN 
 
Arbetstagaren har 

 månadslön ____________ euro i månaden och/eller 
 provision beräknad på nedannämnt sätt  
 bonuslön på nedannämt sätt  
 från början av arbetsförhållandet för tiden _________ har om lönen avtalats avvikande 
      enligt följande: _________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________ 
 

Bestämmelser om provisionslön om provisionslön har överenskommits  
 
Arbetstagaren är berättigad enligt lagen om handelsrepresentanter och försäljare att få provision 
för ett försäljningsavtal, som har uppkommit på grund av hans medverkan eller har uppgjorts med 
en sådan kund, som arbetstagaren tidigare har anskaffat som kund till arbetsgivaren. Om 
arbetstagaren har ett överenskommet verksamhetsområde eller en kundkrets, får han/hon 
provision för alla försäljningsavtal, som har uppgjorts med en kund från detta verksamhetsområde 
eller som hör till denna kundkrets. Avvikande från detta har överenskommits följande: 
_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Provisionsprocenten är _________. 
 
 Provisionen beräknas på den köpesumma, som köparen skall betala, eller 
     
 Provisionen beräknas enligt följande: _________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 ________________________________________________________________________ 
 
Provisionen förfaller till betalning: _________________________________________________ 
 Arbetstagaren har rätt till förskott på provisionen enligt följande:_____________________  

_______________________________________________________________________ 
 
Arbetstagaren förlorar inte sin rätt till provision, fastän kunden inte skulle uppfylla det 
försäljningsavtal som arbetsgivaren har godkänt. Avvikande från detta har överenskommits 
följande: 
____________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 
Bonuslönen avgörs enligt följande: 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________ 
 
Restid utanför arbetstid kompenseras enligt följande: __________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 
 
För arbete som utförs på kvällen eller under veckoslutet betalas lön enligt följande:  
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
Dessutom har överenskommits om följande naturaförmåner: 
  full bilförmån         bruksförmån av bil________________________ 
  mobiltelefonförmån        måltidsförmån 

 annan naturaförmån    ____________________________________________ 
 
Övriga lönevillkor: _______________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

  
Lön under sjukdomstiden 

 
Sjukledigheten med lön och lönen under sjukdomstiden bestäms av kollektivavtalet på branschen 
eller om det saknas av kollektivavtal för handeln. Provisionen under sjukdomstiden beräknas på 
den tolv månaders period som föregått insjuknandet. 
 
KOLLEKTIVAVTALET 
 
I arbetsförhållandet iakttas som minimivillkor beträffande löne- och andra arbetsvillkor:  
 _______________________ kollektivavtalet 
 kollektivavtal för handeln 
  
 
Oberoende av kollektivavtalet iakttas vid löneutvecklingen respektive arbetsmarknadslösning som 
kan anses vara allmänt sålunda, att arbetstagarens totala lön stiger årligen med minst enligt detta 
avgörande. 
 
 
RESE- ETC. KOSTNADER 
 
Villkoret för arbetsförhållandet är att försäljaren utför arbetsresorna  
  med egen bil eller   med av arbetsgivaren anvisat fordon 
 
Om arbetstagaren utför arbetsresorna med egen bil betalar arbetsgivaren kilometerersättning samt 
dagpenningar enligt av skattestyrelsen för respektive år fastställda skattefria grunder och 
maximibelopp och övriga kostnader enligt verifikat. 

 
 

SEMESTER OCH SEMESTERPREMIE 
 

Arbetstagarens semester bestäms enligt semesterlagen. Semesterpremie betalas enligt 
kollektivavtalet på branschen eller ifall detta saknas enligt kollektivavtal för handeln. 

 
 
 



UPPSÄGNINGSTID 
 

 Vid uppsägning av arbetsavtalet iakttas bestämmelserna om uppsägningstider i 
respektive gällande arbetsavtalslag, eller 

    
 Uppsägningstid från arbetsgivarsidan:  _________________ 

 
 Uppsägningstid från arbetstagarsidan: _________________ 
 
ÖVRIGA VILLKOR 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

 

 

Avseende provisionslön iakttas vad som har stadgats i lagen om handelsrepresentanter och 

försäljare, om inte i detta avtal har annorlunda överenskommits. 

 
Tid och plats 
 
___________________________________________________________________________ 
 
Underskrifter 
 
___________________________________             ___________________________________ 
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