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Kunden AB
Kontaktperson
Adress
123 45 ORT
kontaktperson@företaget.se
+46 (0)70-123 45 67

LOGIAVTAL
Detta avtal mellan Logitjänst Forenom AB och den kund som definieras i AVTALSPARTER 1.1 och är avsett att
fastställa priser för logitjänster och reglera villkoren för samarbetet mellan parterna. Samtliga parter strävar
efter att ha ett omfattande, tydligt och högkvalitativt samarbete.
1. AVTALSPARTER
1.1 Kunden AB (hädanefter “Kunden”)
Organisationsnummer: XXXXXX-XXXX
Adress: Adress XX, 123 45 ORT
Kontaktperson: XXXXX XXXXX
1.2 Logitjänst Forenom AB
Logitjänst Forenom AB (hädanefter ”Forenom”)
Registration number: 556790-4155
Address: Bryggargatan 10, 111 21 Stockholm
Kontaktperson: XXXXX XXXXX
2. AVTALSPERIOD
Detta avtal gäller mellan 29.01.2018 - 31.08.2018 och träder i kraft när det signerats av samtliga avtalsparter.
Objekt och priser definieras separat i en bilaga till detta avtal.
3. ANVÄNDNINGRÄTT
Användningsrätten av detta kontrakt tillhör Kunden och företag som tillhör samma moderbolag. För andra
parter, så som för underleverantörer, sker separat överenskommelse. Kunden bör informera sin personal om
logiavtalets existens för att göra användningen så omfattande som möjligt.
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4. KONTRAKT – INKLUDERAR FORENOM APARTHOTEL, HOSTEL OCH LÄGENHETER
Boende hos Forenom inkluderar alltid sängkläder och handdukar för varje hyresgäst, obegränsad användning
av trådlöst internet och slutstädning. Vistelser längre än 10 nätter inkluderar städning en gång per 7 dagar.
Priserna är baserade på ”last room availability” (LRA), vilket innebär att Forenom inte förbehåller sig rätten att
neka kontrakterade priser under högsäsong och större event. Gruppbokningar (fler än 8 personer) prissätts
separat.
5. BOKNINGSKANALER
Kunden kan göra bokningar på följande bokningskanaler:
Forenom kundtjänst
info@forenom.se eller +46 8 120 74 300
Forenom webshop www.forenom.com
Genom att använda kampanjkod ”Flemingsberg18”
Både Kunden och Forenom kommer att tilldela kontaktpersoner för samarbetet, som tillsammans ansvarar för
att kontraktet; dess integration och priser förankras i respektive verksamhet. Kunden kan göra bokningar
enligt processen beskriven i detta logiavtal.
6. BETALNINGSVILLKOR OCH BETALNINGSMETODER
De primära betalningsmetoderna är fakturering och kortbetalning. Avvikelser meddelas i samband med
bokningen och separat överenskommelse kan förekomma om båda parter är ense.
Betalningsvillkor vid betalning med faktura är 30 dagar netto. Dröjsmålsränta är, enligt räntelagen, åtta
procentenheter över gällande referensränta.
7. AVBESTÄLLNINGSVILLKOR
Kunden kan fritt avboka sin vistelse fram till klockan 15:00 på ankomstdagen.
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8. SEKRETESS
Parterna kommer inte att ge bort, eller på annat sätt informera tredje part om, konfidentiella uppgifter. Med
konfidentiell information syftas den andra partens tekniska och kommersiella affärer/yrkeshemligheter.
Parterna förbinder sig också att inte använda den andra partens konfidentiella information för något annat än
avsikten med detta logiavtal. Samtliga anställda på Forenom har skrivit under ett sekretessavtal.
Forenom har enligt detta kontrakt rätt att använda kundens namn som referens.

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand lösas med förhandlingar mellan parterna därefter
avgöras i allmän domstol med Stockholms Tingsrätt som första instans.
Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand att lösas med förhandlingar mellan parterna därefter
genom förenklat skiljeförfarande, där parterna betalar sina egna respektive avgifter.
9. Appendix
Type
Maximum 1 consultant per
bedroom. Families may have
up to 2 people per bedroom
if apartment admits the
capacity.
Flemingsberg Studio Single
(20 kvm)
Flemingsberg Studio Double
(25 kvm)

Price per
accommodation
unit for: 1-3
nights
SEK ink
moms

Price per
accommodation
unit for: 4-9
nights
SEK ink
moms

Price per
accommodation
unit for: 10-14
nights SEK ink
moms

Price per
accommodation
unit for: 14+
nights SEK ink
moms

550

550

550

850

850

850

Kontakta
oss
Kontakta
oss

Stockholm DD/MM/YYYY

__________________________________
Mats-Erik Lidström
VD
Logitjänst Forenom AB

__________________________________
Namn
Jobbtitel
Kunden

Bilagor:
1. Prisbilaga
2. Forenoms avtalsvillkor
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