
FÖRETAGSAVTAL

Mellan SJ AB (organisationsnummer 556196-1599), 105 50 Stockholm, (nedan kallat "SJ") och Företaget Schackkubben
Team Viking, 8024546320, Åkerbyvägen 84, 183 35 Täby, Sverige (nedan kallat Företaget) har följande avtal träffats.

Företaget har tildelats kundnummer enligt ref. punkt 5 nedan.

l. Bakgrund
SJ är på resemarknaden säljare av tågresor och andm resetjlinster. Företaget är på samma marknad köpare av tjänsteresor för
sina anställda.

För SJ är syfet med detta avtal att erbjuda Företaget, en möjlighet att kombinera ett effektivt, snabbt och bekvämt sätt att
resa med en hög grad av miljöanpassning. Företaget har intresse av att finna rationella och kostnadseffektiva resesätt tör sina
tjänsteresenärer.

2. Avtalets omfattning
SJ skall, på de vilkor som anges i detta avtal, tillgodose Företagets behov av köp av biljetter för tjänsteresor med tåg i SJs
regi (inbegripet trafik mellan svensk station och Köpenamn/Oslo) samt andra resetjänster ur SJs frn tid til annan befintliga
sortiment (i det fóljande "resetjänster"). Resetjänsterna prisberäknas vid beställningstilfål1et.

3. AvtalStid
Avtalet träder i kraft den dag det undertecknas av båda parter och gäller tils vidare med en ömsesidig uppsägningstid om en
(I) månad. Uppsägningen skall ske skriftligen.

4. Föriindringar under avtalsperioden
Parterna skall fortlöpande informera varandra om sådana fórändnngar som pãverkar parternas samarbete enligt avtalet.
Informationen ges skriftligen så snart de förändrade fôrhållandena blir kända. Parterna är införstådda med att en fôrändring
kan leda til omtõrhandling av delar av avtalet. Parterna är också införstådda med att fórändringar som väsentlgt påverkar
parternas verksamhet kan leda til omförhandling av hela avtalet.

5. Kundnummer m.m.
Företaget tildelas ett eHer flem kundnummer som används vid beställning av resetjänster. Kundnumret används också som
underlag tör resestatistik.
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För köp genom SJs hemsida krävs en för repektive resebeställare/resenär unik användaridentitetjämte lösenord. Företag som
inte vil att dess anställda skall kunna köpa resetjänster genom SJs hemsida måste meddela detta skriftligt til SJ.

Företaget fórbinder sig att behandla kundnummer som konfidentieH information och vidta erforderliga åtgärder tör att skydda
det. Detsamma gäller de användaridentiteter respektive lösenord som antällda tilldelas för köp genom SJs hernsida.



Företaget åtar sig att underrtta SJ vid misstanke om missbruk av kundnummer repektive användaiidentiteter, jfr punkten 9
nedan.

6. Inköp via SJ
Säfjstäfleii
Resetjänster kan köpas genom SJs säljställen. Dessa är SJ Contaet Center, SJ Resebutik, SJ Biljettautomat och SJs hemsida
(W1VW~~). För inköp via SJs hernsida, jfr punkten 5.

Rllinel'
SJ registrerar inköpen på individnivå med undantag får inköp genom SJ Biljettautomat; vid sist nämnda köp registreras
enbart kundnumret. Beställaren på Företaget skall vid beställningstillfållet uppge Företagets kundnummer och resenärens
namn. Övriga köp kan inte registreras, t ex biljettköp ombord på tåg.

Företaget åtar sig att informera sina anställda om SJs registreringsrutiner (PUL).

Utliämming av ,'eseliandlingar, avgifer m.m
Bokningsavgift utgår enligt SJs och övriga operatörers vid var tid gällande prislista.

Resehandlingar erhålls som e-biljett, per post eller uthämtas på SJ biljettautomat eller SJ Resebutik. Skickas resehandlingarna
per post, tilkommer vid var tid gällande distributionsavgift.

Resehandlingama kan även hämtas ut hos resebyrå eller ombud, 7-eleven, Pressbyrån samt ATG-ombud. Avgift utgår enligt
företagens vid var tid gällande prislista.

Betalning
Resetjänsterna betalas antingen kontant, med krditkort eller via s.k. resekonto hos kreditkortföretag som kopplats til avtalet.

Aterköp
Resetiänster återköps av SJs säljställen enligt sedvanliga rutiner.

7. Inköp via Resebyråer eller ombud
Resetjänster kan även köpas hos SJ Agenter (resebyråer). För sådana köp gäller resebyrns vid var tid gällande regler. För att
köpet skall registrera enligt detta avtal behöver Beställaren på Företaget uppge Företagets kundnummer och resenärens
namn vid beställningstilfålIet. På begäran från resebyrå lämnar SJ ut Företagets kundnummer, fõrutsatt att Företaget inte
skriftligt motsatt slidan hantering.

8. Resestatlstik
Företaget erhåller kvartlsvis resestatistik som underlag för styming av Företagets resekostnader hos SJ. Statistiken avser alla
Företagets inköp av resetjänster. SJ redovisar också regelbundet miljöstatistik för de tligresor med SJ som Företaget gör.

Inköp som görs utan referens til kundnumret går inte att registrera i efterhand, jfr punkten 6 ovan.

9. Missbruk av användaridentitet
Vid misstanke om missbruk av kundnummer repektive användaridentitet (se punkten 5 ovan) skall Företaget omedelbart
meddela SJ detta tör spärring så att ny användaridentitet, nytt lösenord och nytt kundnummer kan erhållas.

lO. Ansvar
Företaget är betalningsansvarigt för alla resehandlingar som beställts och utlämnats med användande av Företagets
kundnummer respektive anställdas användaridentitet.

11. Sekretess
Part förbinder sig att intil två år efter detta avtals upphömnde inte tör tredje man avslöja sådana uppgifter om den andra
partens amTS- och driftfòrhållanden som part på grund av detta avtalsförhållande fält kännedom om.

12. Överlåtelse



Avtalet flr inte, utan SJs skriftliga medgivande, överlåtas av Företaget til annan part, ej heller utvidgas til att omfatta sådana
dollerbolaglintressebolag där Företagets ägarandel uppgår tiliiindre än 50 procent.

13. Fullständig reglering
Detta avtal utgör parternas fullständiga reglering av alla frågor som avtalet berör. Alla skriftliga eller muntliga åtaganden och
utfåstelser som föregått avtalet ersätts av innehållet i detta avtal. Ändringar i och tilägg til avtalet skall vara skiiftlga och

undertecknade av pai1enia för att vara bindande.

14. Force majeure
Part är fri från ansvar för åtagande i della avtal j den mån dess fullgörande hindras av arbetskonflkt eller blir omöjligt på
grund av sådant förhållande utom partens rådighet och fónitseende som myndighetsbeslut, krig eller därav fóranledda
oinstiíndighcter, inte orolighetci', sabotage, naturkatastrof ellei' annan dylik omständighet.

Dellii 11I1flrU¡ppriillliJ.r i två lika/i'daii/e. exeiip/m; II' vilka SJ ocll Förelt/gettagit e/l i'ardem.

Datum. . Stockholm den
För SJ AB
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Företagt¡itamn

Finnatecknarens underskrift SJ Avtalstecknare

Firmatecknarens namnfórtdligande SJ namnfórtydligande


