
1 
 

 
 REPRESENTATIONSAVTAL 
 (Lag om handelsrepresentanter 417/92) 
 
 
KONTRAHENTER 
 

HUVUDMAN 
 

as-signum 

REPRESENTANT 
 

Personnummer/as-signum 

 
 
SLAG AV REPRESENTANT (stryk det som ej är tillämpligt)    
                                                   
Representanten har / har inte antecknats i förskottsuppbördsregistret  

Representanten förmedlar order för huvudmannen / sluter bindande avtal för huvudmannen   

Representanten fär / får inte använda underagenter  

Avtalets inledningsdatum: _____________________________________________ 

Om representantens övriga agenturer har överenskommits följande: 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                 
                                                                                                                             
Representanten kan motta reklamationer som binder huvudmannen. Utan separat  
befogenhet har representanten ingen rätt att utföra åtgärder på grund av reklamation. 
 
VAROR SOM OMFATTAS AV AVTALET (vid behov i bilaga) 

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                                

                                                                                                                                            
REPRESENTANTENS VERKSAMHETSOMRÅDE OCH/ELLER KUNDKRETS (vid behov i 
bilaga) 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                                    

REPRESENTANTENS FÖRPLIKTELSER 
 
Representanten skall när han utför sitt uppdrag tillvarata huvudmannens intressen, handla plikttroget 
mot honom, och i skälig omfattning följa huvudmannens anvisningar. 
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Representanten är skyldig att informera huvudmannen om saker som kan ha betydelse för verk 
samheten som representanten anförtrotts.  
                       

Sekretessplikt 
 
Representanten får inte under eller efter avtalets giltighetstid till sin fördel använda eller till utomstå-
ende uppge huvudmannens affärs- eller yrkeshemligheter, som representanten har anförtrotts, eller 
som representanten på något annat sätt har fått vetskap om, om han genom sådant uppträdande kan 
anses handla i strid mot god affärssed. 
 
HUVUDMANNENS FÖRPLIKTELSER 
 
Huvudmannen skall förfara plikttroget och ärligt mot representanten. 
 
Huvudmannen skall utan vederlag tillse att representanten erhåller de kunskaper som är nödvändiga 
för utförandet av uppdraget och han skall tillhandahålla erforderligt material, dvs. prover, modeller, 
prospekt och priskataloger. 
 
Huvudmannen är skyldig att informera representanten om saker som kan ha betydelse för verksam-
heten. Han skall också utan oskäligt dröjsmål men senast inom två veckor efter det han har informe-
rats om en offert eller ett avtal meddela representanten om han godkänner eller aviserar offerten, som 
representanten har skickat till honom. 
 
Huvudmannen skall utan oskäligt dröjsmål informera representanten ifall verksamheten, nämnd i re-
presentationsavtalet, i framtiden kan förväntas bli väsentligt mindre än representanten har skäl att 
rimligtvis antaga. 
 
PROVISION 
                                                             
Rätten till provision 
 
Representanten har rätt att erhålla provision för avtal som har uppstått under den tid representations-
avtalet är giltigt, om han har medverkat till avtalet eller om det har slutits med en kund som represen-
tanten skaffat som kund till huvudmannen, eller om ett visst område eller en viss kundkrets har anvi-
sats representanten och avtalet har slutits med en kund tillhörande detta område eller denna kund-
krets.  
 
Representanten har rätt att få provision för ett avtal som uppstått efter representationsavtalets upphö-
rande, om avtalet har uppstått på ovan beskrivna sätt och kundens offert har kommit till huvudmannen 
eller till representanten innan representationsavtalet har upphört att vara i kraft. Provisionsrätten gäller 
också om avtalet har uppstått inom en rimlig tid från representationsavtalets upphörande och avtalet 
huvudsakligen kan anses ha berott på representantens medverkan.  
 
Tidpunkten för betalning av provision 
 
Representanten har rätt till provision så fort som och i den utsträckning som någon av följande förut-
sättningar uppfylls: 
              
1) huvudmannen har uppfyllt sin betalningsskyldighet som baserar sig på avtalet mellan honom och 
kunden, 
2) huvudmannen borde ha uppfyllt sin betalningsskyldighet, 
3) kunden har uppfyllt sin betalningsskyldighet som baserar sig på avtalet 
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Om provisionsrätt eller betalning av provision har dessutom överenskommits följande: 
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 
Om huvudmannen har utan representantens samtycke överenskommit med kunden om upplösandet 
av avtalet eller om ändring av dess villkor, och kundens betalningsskyldighet på grund av detta helt 
eller delvis blir ouppfylld, inverkar underlåtelsen att uppfylla betalningsskyldigheten inte på represen-
tantens rätt att erhålla provision. 
 
Representanten förlorar sin rätt till provision bara om avtalet mellan huvudmannen och kunden inte 
har uppfyllts på grund av omständigheter som kan tillskrivas kunden och det är uppenbart att betal-
ningsskyldigheten inte heller senare kommer att uppfyllas. Huvudmannen bör dock sträva efter att få 
kunden uppfylla avtalet.  
 
Om kunden uppfyller sin betalningsskyldighet bara delvis, har representanten rätt till provision bara till 
den del som betalningsskyldigheten har uppfyllts, om annat inte föranleds av det som sagts ovan.  
 
Provisionens storlek (vid behov i bilaga) 
 
Provisionen fastställs på följande sätt:      
 
_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________                                                                                         

 
MERVÄRDESKATT (stryk det som ej är tillämpligt) 
 
Till den ovannämnda provisionen, som huvudmannen betalar till representanten, skall tilläggas mer-
värdesskatt enligt storleken av provisionsnotan.  
 
Provisionen är mervärdesskattfri. 
 
 
GILTIGHETSTID OCH AVTALETS UPPHÖRANDE 
 
Representationsavtalet är giltigt tills vidare/en utsatt tid till ______________. 
 
Vid uppsägning av avtalet följs bestämmelserna i lagen. Avtalet kan bringas att upphöra endast i form 
av skriftligt besked.  
 
Ett representationsavtal som är i kraft tills vidare kan bringas att upphöra efter en uppsägningstid. Då 
avtalet sägs upp under det första avtalsåret, är uppsägningstiden en månad. Därefter förlängs upp-
sägningstiden med en månad för varje påbörjat avtalsår. Den längsta uppsägningstiden är dock sex 
månader.  
 
Uppsägningstiden räknas från slutet av den kalendermånad under vilken uppsägningen har tillställts 
avtalsparten. 
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ÖVRIGA KOSTNADER  
 
Om betalning av övriga kostnader som uppstår för representanten med anledning av uppfyllandet av 
representationsavtalet har överenskommits följande (t.ex. försäljningsresor, mässor, reklammaterial): 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________                                                                                                                                                      

 
ÖVRIGA VILLKOR 
 
______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

                                                                                                                         

REPRESENTANTENS SJUKDOM OCH LEDIGHET 
 
Representanten skall utan dröjsmål informera huvudmannen om han på grund av sjukdom eller 
olyckshändelse är förhindrad att i mer än en vecka utöva avtalad verksamhet. 
 
Om annat ej överenskoms har huvudmannen rätt att på egen bekostnad organisera försäljningen på 
området om handelsrepresentantens frånvarotid överstiger en vecka och är grundad på sjukdom eller 
olyckshändelse.  
 
Representanten skall före ledighet som överstiger en vecka informera huvudmannen om ledigheten 
minst en vecka före ledighetens början. Representanten bör sträva efter att ta ut sin ledighet under tid 
som bäst passar försäljningsverksamheten. 
 
FÖRÄNDRINGAR AV AVTALET 
 
Förändringar av detta avtal kan endast ske i skriftlig form. 
 
ÖVRIGA BESTÄMMELSER 
 
I övriga delar tillämpas lagen om handelsrepresentanter (417/92). 
 
Avtalet har upprättats i två likalydande exemplar, ett för var och en kontrahent. 
 
 
...........................................................................,  ......./......  20…….. 
 
Huvudman:                        Representant: 
 
 
..........................................................    .............................................................  
 
 
 


